
 รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประจำปี  ๒๕๖6 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วันที่เสนอ กปร. 17 ตุลาคม ๒๕๖5 วงเงินอนุมัติครั้งนี้  878,733,176 บาท 

วันที่อนุมัติ 25 ตุลาคม ๒๕๖5 คงเหลืองบประมาณ  1,421,266,824 บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑ โค รงก าร ขุ ด ลอก ล ำ ห้ วย ส าข าล ำ ห้ วยกั ด  
พร้อมอาคารประกอบ อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

23,530,000 23,530,000 

๒ โครงการเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ ให้กับ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี  
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

3,449,100 3,449,100 

๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงระบบ
ท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิน) อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

42,000,000 42,000,000 

๔ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสังขละบุรี 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

33,156,000 33,156,000 

๕ โครงการจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือ
ราษฎรหมู่บ้านลำสมอและโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนวัดสุ ธาสิ นี  อำเภอไทรโยค จั งหวัด
กาญจนบุรี 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

30,330,000 30,330,000 

๖ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่ง
น้ ำ แ ล ะ อ าค ารป ระ ก อ บ อั น เนื่ อ งม า จ าก
พระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

20,307,000 20,307,000 

 



 ๒ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

55,524,900 52,459,900 

๘ โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร  
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

20,046,865 20,046,865 

๙ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ
รัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6,930,000 
929,200 

๑๐ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ า  
และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณรอบศูนย์  
การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาปู่  – เขาย่า ตามแนว
พระราชดำริสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

892,760 892,760 

  กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์

174,420 174,420 

๑๑ โครงการอนุ รักษ์ และฟื้ น ฟู ป่ าพ รุ ควนเคร็ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

5,900,000 5,900,000 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

7,632,770 5,163,300 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

806,000 806,000 

๑๒ โค รงก าร ศู น ย์ ผ ลิ ต และส่ ง เส ริ ม พั น ธุ์ สั ต ว์
พระราชทานปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

2,646,561 2,646,561 



 ๓ 

 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๓ โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองด่าน
ซ้าย หมายเลข 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

1,170,000 1,170,000 

๑๔ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

75,878,494 72,222,894 

๑๕ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

81,820,843.22 77,044,888 

๑๖ โครงการศูนย์ศึ กษาการพัฒ นาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

65,715,605 63,286,164 

๑๗ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  อำเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

46,755,418.16 44,213,937 

๑๘ โค รงก ารศู น ย์ ศึ ก ษ าการพั ฒ น าพิ กุ ล ท อ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานขยายผล
การพัฒนาและแผนงานบริหารจัดการองค์กร) 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

66,069,031.72 61,797,360 

19 โครงการศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น าห้ วยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุร ี

ศูนย์อำนวยการ
โครงการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดำริ 
กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน                     
สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 

82,121,173 73,337,975 

20 โครงการศูนย์บริการการพัฒ นาขยายพั นธุ์  
ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

17,504,748 17,404,748 

21 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหาร
จัดการโครงการ) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

9,433,408 9,433,408 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

721,400 721,400 

 
 
 



 ๔ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

22 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  (แผนงานการ
ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

6,393,886 6,393,886 

  กรมป่าไม ้ 1,600,000 1,600,000 
  กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3,615,000 3,255,000 

23 โครงการพัฒนาพื้นที่ ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

9,433,812 8,458,812 

24 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

6,796,905 6,796,905 

๒5 โค ร งก า รศู นย์ ภู ฟ้ าพั ฒนาอั นเนื่ องม า จ า ก
พระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

37,803,889.50 31,541,626 

26 โค ร ง ก า ร ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เก ษ ต ร ภู สิ ง ห์  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

34,526,000 28,812,425 

27 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ ์
กระทรวงมหาดไทย 

3,188,080 1,934,785 

28 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
ชลบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6,997,380 5,669,670 

  กรมชลประทาน 17,200,000 - 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 711,000 463,500 

  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

302,600 302,600 

 



 ๕ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  
กระทรวงศึกษาธิการ 

2,547,490 1,421,290 

29 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

12,263,860 2,711,860 

  สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

1,165,150 1,165,150 

30 โครงการศูนย์บ ริการการพัฒ นาปลวกแดง 
ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมส่งเสริม
การเกษตร  

8,098,500 5,972,000 

  กรมพัฒนาที่ดนิ  982,200 357,000 

  กรมปศุสัตว์  1,366,900 1,088,200 

  กรมประมง  1,188,490 722,540 

  กรมวิชาการเกษตร  1,189,400 399,500 

  กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

1,584,090 510,000 

๓1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวันครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

53,384,669 35,259,679 

  กรมป่าไม ้ 180,000 180,000 
  กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3,724,000 3,724,000 

  มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2,500,000 2,000,000 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
กระทรวงการอุดม 

ศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

1,961,400 1,030,600 

 



 ๖ 

ลำดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

32 โครงการอุอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์อำนวยการ
โครงการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดำริ 
กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน                     
สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ 

7,042,771 7,042,771 

  กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

295,900 295,900 

  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน  

330,000 330,000 

  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม

เกล้าธนบุรี  
วิทยาเขตราชบุรี  

998,800 998,800 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุร ี 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

851,042 851,042 

33 โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สำนักงาน กปร. 55,019,755 55,019,755 

รวม
ทั้งสิ้น 

๓3  โครงการ  985,759,466.60 878,733,176 

 


