
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๖๕ 
 

ครั้งท่ี 4/๒๕๖๕ วงเงินท่ีไดรับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๒1 เมษายน ๒๕๖๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  292,077,104 บาท 

วันท่ีอนุมัติ 2๙ เมษายน ๒๕๖๕ คงเหลืองบประมาณ  350,220,439 บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายหลวงพรอมระบบสงนํ้าอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

21,584,000 21,584,000 

๒. โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุรักษและการคุมครองพื้นที่อยาง
มี ส วน ร วม ใน เขต รักษ าพั น ธุ สั ตว ป าแม ต่ื น  
(บานหินลาด) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

26,810,000 26,810,000 

๓. โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่ อการอนุรักษและการคุมครองพื้นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมต่ืน  
(บานวังคํา) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

16,430,000 16,430,000 

๔. โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่ อการอนุรักษและการคุมครองพื้นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมต่ืน  
(บานสันปาปวย) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

22,000,000 22,000,000 

๕. โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อางเก็บนํ้าบานจันทร
พรอมระบบสงนํ้า (ระยะที่ ๒) อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

39,717,500 39,717,500 

๖. โครงการจัดหานํ้ าสนับสนุนโรงเรียนแม ต่ืน
วิทยาคม อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๒๘,๘๐๐,๐๐๐ ๒๘,๘๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการอางเก็บนํ้าหวยปากแบงพรอมระบบสงนํ้า
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

49,950,000 29,869,000 

 



 ๒ 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการฝายบานสันติพรอมระบบสงนํ้าและอาคาร
ประกอบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๒๗,๘๐๐,๐๐๐ ๒๗,๘๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการส งเสริมการเรียนรู เพื่ อการอนุ รักษ 
และฟนฟูส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

๗๐,๓๒๔,๕๕๕ ๒๖,๓๕๖,๑๕๔ 

๑๐. โครงการอนุ รักษ และฟ นฟู ท รัพยากรป าไม 
บานกามาผาโด อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สม เด็จพ ระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี จังหวัดตาก 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1,122,800 605,000 

๑๑. โครงการอนุ รักษ และฟ นฟู ท รัพยากรป าไม 
บ าน เล โพ เด อัน เน่ื อ งม าจากพ ระราช ดํ า ริ 
สมเด็จพ ระเทพ รัตนราชสุดา  ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1,030,830 481,040 

๑๒. โครงการอนุ รักษ และฟ นฟู ท รัพยากรป าไม 
บานแมวะหลวงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สม เด็จพ ระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

2,008,500 740,000 

๑๓. โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมบานแม
อมยะอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ 
ทาสองยาง จังหวัดตาก 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

768,000 341,000 

๑๔. โครงการฟ นฟู และพัฒนาปาไมบ ริเวณพื้ นที่ 
อางเก็บนํ้าหวยเชียง (ตอนบน) อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

2,012,000 1,866,000 

๑๕. โครงการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ปาไมปาสงวน
แห งชาติป าภู เป อย ป าภู ข้ี เถ า และป าภู เรือ  
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

3,753,800 3,115,800 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการอนุ รักษท รัพยากรปาไมและสัตวป า 
ในพื้นที่ปารอยตอ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

๗,๐๖๐,๑๐๐ ๓,๑๕๙,๕๐๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาปาชุมชนบ านหนองกลางดง  
วัดเขาถํ้า อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ 
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรมปาไม                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

1,118,550 925,130 

๑๘. โครงการครูป าไม  สนองพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราช เจ า  กรมสม เด็จพ ระเท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักสนอง
งานพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  
และพันธุพืช 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

๗,๘๘๑,๐๐๐ ๕,๑๓๗,๔๐๐ 

๑๙. โครงการระบ บ ผ ลิ ต ไฟ ฟ าแบ บ ผสม ผส าน  
โรงเรียนลองแพวิทยา ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย 
จังหวัดแมฮองสอน 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

8,221,420 8,221,420 

๒๐. โครงการกอสรางโรงเรือนเพาะชํา และโรงอบ 
ก่ิ งพั นธุ  ศูนยผลิตก่ิ งพั นธุ ไม ผลพระราชทาน  
“เพื่อนชวยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสาน อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

กองทัพภาคที่ 2                      
กองทัพบก 

587,900 587,900 

๒๑. โครงการอาคารอเนกประสงคประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษา
การพั ฒ น าอ าวคุ งกระ เบ น อัน เน่ื อ งม าจาก
พระราชดําริ อําเภอท าใหม  จังห วัดจันท บุ รี  
(ระยะที่ 2) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

20,676,000 20,676,000 

๒๒. โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (กิจกรรม
ซอมแซมอาคารกองอํานวยการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

1,265,000 1,265,000 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๓. โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

3,015,760 2,155,760 

  กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

125,000 125,000 

  สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน                      
กระทรวงศึกษาธิการ 

1,058,500 268,500 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง

สาธารณสุข 

1,200,000 1,200,000 

24. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. 1,840,000 1,840,000 

รวม
ทั้งสิ้น 

24  โครงการ  368,161,215 292,007,104 
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