
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๕ 
 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๒๗๕,๘๒๘,๑๔๔ บาท 
วันที่อนุมัติ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ คงเหลืองบประมาณ  ๖๔๒,๒๙๗,๕๔๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหานํ้าให้แก่ราษฎรบ้านแม่กลองคี
อัน เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๗,๒๐๐,๐๐๐ ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการงานจัดหานํ้าช่วยเหลือราษฎรบ้านผาแดง
ใหม่ระบบท่อส่งนํ้าฝายตะอุโกร พร้อมอาคาร
ประกอบ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการฝายส่าบือพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ําพร้อมอาคารประกอบ
โรงเรียนสองแคววิทยาคม  อําเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๗,๑๔๐,๐๐๐ ๑๗,๑๔๐,๐๐๐ 

๕. โครงการทํานบดินห้วยป่าดําพร้อมระบบส่งน้ํา
และแก้ม ลิ งหนองผาพร้อมอาคารประกอบ
อั น เนื่ อ งม าจ ากพ ระราชดํ าริ  อํ า เภ อพ าน 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๙,๕๖๒,๐๐๐ ๒๗,๘๙๕,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี
พื้ นที่ กองพลาธิการทหารบก อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรมพลาธกิารทหารบก
กองบัญชาการ
กองทัพบก 
กองทัพบก 

๑๑,๓๙๒,๐๐๐ ๑๑,๓๙๒,๐๐๐ 

๗. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านหนองแดงและขุดแก้มลิงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
(ระยะที่ ๑) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๓,๖๗๐,๐๐๐ ๔๓,๑๕๙,๖๕๐ 

 
 



 ๒
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา 
ประตูระบายนํ้าวังโตนด – ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๘,๑๐๐,๐๐๐ ๒๘,๑๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําฝายบ้านไอร์แยง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฝายทดนํ้าคลองตะโละบาลอพร้อมระบบ
ส่งน้ําอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๘,๑๗๐,๐๐๐ ๑๘,๑๗๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการปรับปรุงระบบท่ อส่งน้ํ าฝายสะกูปา
อันเน่ื องมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๔,๒๐๐,๐๐๐ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้อันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ  สม เด็ จพ ระกนิ ษ ฐาธิ ราช เจ้ า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๔๐๕,๐๐๐ ๒,๐๒๕,๐๐๐ 

๑๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๕๒๑,๓๒๕ ๒,๑๓๓,๓๒๕ 

๑๕. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์
ตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๐๘,๕๕๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๓
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่ อการอนุ รักษ์
และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก (ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดนิและน้ํา)

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๙๒,๐๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (โครงการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้จากเหตุการณ์
อุ ท ก ภั ยและดิ น ถ ล่ม ในพื้ น ที่ บ้ าน ต้ น ขนุ น 
ตําบลนํ้าไผ่ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์) 

กรมป่าไม้         
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๐๔๖,๖๐๐ ๒,๓๔๘,๐๐๐ 

๑๘. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่ าอนุรักษ์
ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม้         
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖๙๘,๐๐๐ ๕๔๙,๐๐๐ 

๑๙. โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ํ า
บ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ําอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (กิจกรรมเกษตรครบวงจรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อําเภอละอุ่น 
จังหวัดระนอง 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๘๖,๐๐๐ ๒๘๖,๐๐๐ 

๒๐. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนใน
เครือข่ าย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในโครงการตามพระราชดําริ 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา 

สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน     
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕,๐๔๙,๖๙๖.๘๒ ๕,๐๔๙,๖๙๖ 

๒๑. โค รงก าร ศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาห้ วยฮ่ องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัด เชียงใหม่  (แผนงานศึกษา วิจัย  และ
ทดลอง) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๘๘๓,๓๕๕ ๔๙๘,๓๕๕ 

๒๒. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๖๕๒,๔๐๐ ๑,๔๕๑,๖๐๐ 

๒๓. โค รงก าร ศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาเขาหิ นซ้ อน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (เพิ่มเติม) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖,๘๕๕,๘๒๓ ๕,๑๐๘,๖๓๖ 

๒๔. โค รงก าร ศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาเขาหิ นซ้ อน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (แผนงานศึกษา วิจัย และ
ทดลอง) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๕,๓๖๐ ๗๕,๓๖๐ 

 



 ๔
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๕. โครงการศูนย์ ศึ กษ าการพัฒ นาห้ วยทราย
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  อํา เภ อ ชะอํ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตาํรวจ

ตระเวนชายแดน 
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๑,๑๔๘,๕๗๐ ๑,๑๔๘,๕๗๐ 

๒๖. โครงการศูนย์ ศึ กษ าการพัฒ นาพิ กุ ลทอง
อัน เน่ื องมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอ เมือง 
จังหวัดนราธิวาส (แผนงานศึกษา วิจัย และ
ทดลอง) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๐๑๓,๖๖๒ ๑๗๙,๖๖๒ 

๒๗. โค รงก าร ศู นย์ ศึ กษาการพั ฒ นาพิ กุ ลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เพิ่มเติม แผนงาน
บริหารจัดการองค์กร) อําเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
  

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕,๓๗๘,๗๒๔ ๔,๑๓๒,๗๐๐ 

๒๘. โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๓ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

กองทัพภาคที่ ๒ 
กองทัพบก 

๙,๖๙๔,๐๓๕ ๗,๓๐๑,๒๖๗ 

๒๙. โค รงก าร ศู นย์ ภู ฟ้ าพั ฒนาอั นเนื่ องม าจ าก
พระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี  อํ า เภ อบ่ อ เก ลื อ  จั งห วั ด น่ าน 
(แผนงานด้ านการเกษตร และแผนงานด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

๑,๑๖๘,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ 

 กรมปศุสัตว ์ ๑,๓๐๙,๗๐๐ ๙๔๔,๐๐๐ 
 กรมพัฒนาที่ดิน ๑,๓๔๓,๘๕๐ ๑,๒๑๐,๑๕๐ 
 กรมการข้าว ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๖๖๐,๐๐๐ 
 กรมประมง 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๙๖,๗๐๐ ๑๖๙,๗๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

๔,๕๗๑,๗๐๐ ๓,๐๗๒,๗๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕,๒๑๐,๐๐๐ - 

๓๐. โครงการดูแลเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโขง่ 
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

กองทัพภาคที่ ๔ 
กองทัพบก 

๓,๐๕๓,๓๕๐ ๓,๐๕๓,๓๕๐ 

 
 



 ๕
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน ๑๒,๘๓๔,๘๐๐ ๑,๙๖๕,๔๐๐ 
 กรมปศุสัตว ์

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓,๖๓๖,๑๗๐ ๒,๒๘๔,๒๑๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๑,๓๐๗,๓๑๐ ๕,๖๗๑,๖๔๐ 

๓๒. โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
(กิจกรรมปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืช พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
พื้นที่ภาคใต้) 

กองทัพภาคที่ ๔ 
กองทัพบก 

๗,๔๘๑,๐๘๙ ๗,๔๘๑,๐๘๙ 

๓๓. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้านการศึกษา 
ทดลอง วิจัย โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘๓,๐๘๔ ๘๓,๐๘๔ 

รวม
ทั้งสิ้น ๓๓  โครงการ  ๓๑๕,๗๕๘,๘๕๓.๘๒ ๒๗๕,๘๒๘,๑๔๔ 

 


