
 รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๖6 
 

ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 วงเงินท่ีไดรับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. 26 ธันวาคม ๒๕๖5 วงเงินอนุมัติครั้งนี้  829,380,418 บาท 

วันท่ีอนุมัติ 18 มกราคม ๒๕๖6 คงเหลืองบประมาณ  591,886,406 บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 905 บานจอปราคี  อําเภอ 
แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

6,484,000 6,484,000 

๒ โครงการฝายทุงโปงพรอมระบบสงน้ํา ตําบล 
บานโปง อําเภองาว จังหวดัลําปาง 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

40,120,000 40,120,000 

๓ โครงการซอมแซมปรับปรุงแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
และปลูกพืชอาหารสัตวปา ระบบประปาภูเขาเพื่อ 
การอนุรักษ และคุมครองพื้นที่อยางมีสวนรวม  
ในเขตอุทยานแหงชาติภูซางตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

30,873,000 30,873,000 

๔ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนบานผาเยอ 
(กอสรางฝายตนน้ําบานผาเยอ พรอมระบบสงน้ํา) 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

14,500,000 14,500,000 

๕ โครงการปรับปรุงฝายตนน้ํ าห วยแม ขอพรอม 
ระบบสงน้ํางานจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียน
ตํ ารวจตระ เวนช ายแดน บ าน แม ขอ  พื้ น ที ่
รับประโยชน  360 ไร  อําเภอแมแจม จั งหวัด
เชียงใหม 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

3,000,000 3,000,000 

 

 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นที่ 
ลุมน้ําแมมุอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ 
แมแจม จังหวัดเชียงใหม (จัดหาน้ํ าสนับสนุน 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บานแมมุใน 
และปรับปรุงเสนทางคมนาคม) 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

11,600,000 11,600,000 

  กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

42,378,100 39,896,900 

๗ โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่ อการอนุ รักษและการคุมครองพื้ นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น  
(บานสันปาปวย) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

19,776,412.10 231,412 

๘ โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุ รักษและการคุมครองพื้นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 
(บานหินลาด) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

27,011,412.10 231,412 

๙ โครงการจัดทําแหลงอาหารสัตวปา ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุ รักษและการคุมครองพื้นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 
(บานวังคํา) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

14,250,338.16 237,338 

๑๐ โครงการจัดหาแหลงอาหารสัตวปาระบบประปา
ภูเขาเพื่ อการอนุ รักษและการคุมครองพื้นที่ 
อยางมีสวนรวมในเขตรักษาพันธุสัตวปาแมตื่น 
(กลุมบานผาลาด) อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

30,000,000 30,000,000 

  กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

24,991,559.98 219,559 

๑๑ โครงการฝายทุงปงเตาพรอมระบบสงน้ํา ตําบล 
ปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

30,000,000 30,000,000 

๑๒ โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยการเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบานปอหมื้อ อําเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

3,708,000 3,708,000 



 ๓ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๓ โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นที่
บานปาซางนาเงิน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

8,340,000 8,340,000 

๑๔ โครงการจัดตั้งจุดสกัดเพื่อเฝาระวังการบุกรุกปา 
การลาสัตว และระบบสงน้ํ าเพื่อการอนุ รักษ 
และการคุมครองพื้นที่อยางมีสวนรวมในเขตรักษา 
พันธุสัตวปาอมกอย บานมูเซอหลังเมือง ตําบล
ม อนจอง อํ า เภออมก อย  จั งหวัด เชี ยงใหม  
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4,489,500 2,948,500 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

13,510,000 13,510,000 

๑๕ โครงการจัดหาน้ํ าสนับสนุนโรงเรียนพระเทพ 
ญาณวิศิษฏอุดมวิทยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ (ระยะที่ 3) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

4,020,000 4,020,000 

๑๖ โครงการขุดลอกแกมลิงหนองคําบานออมกอ
พรอมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

21,014,000 21,014,000 

๑๗ โครงการแกมลิงหนองคูขาดพรอมอาคารประกอบ
อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

8,000,000 8,000,000 

๑๘ โครงการแกมลิงหนองน้ําบานเกาโกพรอมอาคาร
ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

5,100,000 5,100,000 

19 โครงการแกมลิงหนองใหมพรอมอาคารประกอบ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

8,000,000 8,000,000 

20 โครงการจัดหาน้ําใหแกกลุมสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนบานนานวลอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

43,690,000 43,690,000 

21 โครงการฝายบานหนองกุงคําพรอมระบบสงน้ํา 
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  ตํ าบลกวางโจน  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

48,490,000 47,440,000 

22 โครงการอางเก็บน้ําคลองสีสุกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กิจกรรมฝายบานตาวรรณ) อําเภอพนม 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

49,000,000 49,000,000 

 

 



 ๔ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

23 โครงการระบบระบายน้ําพื้นที่นิคมสหกรณปเหล็ง 
และคายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอเจาะไอรอง 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

66,627,000 66,627,000 

24 โครงการอางเก็บน้ําหวยธารสะอาดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

48,000,000 48,000,000 

25 โครงการกอสรางบอน้ําบาดาลและระบบผลิตน้ํา
สะอาดพรอมจุดจายน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,161,700 2,161,700 

26 โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นที่ 
ลุมน้ํ าแมหลองอัน เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชริตี้) 

กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3,178,400 1,046,400 

27 โครงการอนุ รักษ และฟ นฟู ท รัพยากรป า ไม 
บานพะกะเซอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม (โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนรางวัลอินทิราคานธี) 

กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4,534,510 1,556,500 

28 โครงการปลูกปาสรางรายได อัน เนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ  สม เด็ จพ ระกนิ ษฐาธิราช เจ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

680,000 302,000 

29 โครงการอนุ รักษแหล งพันธุกรรมไมสักและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ําของ- 
ลุมน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แมฮองสอน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

13,004,150 3,156,000 

30 โครงการอนุ รักษ ระบบนิ เวศน ป า ไม ห วยลู 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอเมือง จังหวัดนาน 

กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1,571,700 
954,600 

31 โครงการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมการปลูกหวาย
และไผ  จังหวัดนาน ตามพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอทาวังผา 
จังหวัดนาน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,440,000 300,000 



 ๕ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

32 โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

10,645,140 1,379,400 

33 โครงการอนุ รักษฟ นฟู สภาพป าและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตบานนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,105,000 955,000 

34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ 
(เวียงปาเปา) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

858,500 364,000 

35 โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนงิ้ว อําเภอ 
อมกอย จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,295,300 995,300 

36 โครงการชวยเหลือราษฎรบานซิแบรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,910,400 930,200 

37 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบานขุนวิน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,854,600 1,136,600 

38 โครงการสถานี พั ฒ น าการเกษ ตรที่ สู งต าม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน 17 แหง) 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

47,616,525 20,334,110 

 

 

 

 



 ๖ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

39 โครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

กรมปาไม 4,516,000 1,872,400 

  กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3,911,400 1,925,400 

40 โครงการบานเลก็ในปาใหญตามพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

6,331,000 3,762,800 

41 โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4,587,000 2,818,500 

42 โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,483,325 2,221,325 

43 โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปว จังหวัดนาน 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

3,993,500 1,225,600 

44 โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริพื้ นที ่
ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

225,000 225,000 

45 โครงการอนุ รักษและพัฒนาพื้นที่ป าอนุ รักษ 
ในโรงเรียนบานมวงพิทยาคมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอบานมวง  จังหวัดสกลนคร 

กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

640,000 435,000 

 



 ๗ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

46 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (งานสํารวจชนิดพรรณไมในพื้นที่
โครงการฯ) อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,298,800 1,298,800 

47 โครงการครูปาไม  สนองพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิ ษ ฐาธิ ราช เจ ากรมสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สํานักสนอง
งานพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4,071,680 4,071,680 

48 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญ าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ดานการสงเสริม 
และขยายผลของกรมปาไม) 

กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

38,295,000 31,030,000 

49 โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ  
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว 1,177,523 1,080,053 

  กรมประมง 331,270 331,270 
  กรมสงเสริม

การเกษตร  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

992,515 992,515 

50 โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ พื้นที่
ภาคเหนือโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ 
พื้นที่ภาคเหนือ 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2,405,040 1,407,540 

51 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร                     
กระทรวงมหาดไทย 

7,311,832 4,387,502 

52 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําหวยบางทรายตอนบน 
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง  
และอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

 

จังหวัดมุกดาหาร  
กระทรวงมหาดไทย 

6,006,380 4,730,580 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงถนนปาไมลําลองในพื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก  
เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
ปราบปรามการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ควบคุมไฟปา (สายทางหวยตะเว – บานแมจันทะ) 
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

จังหวัดตาก  
กระทรวงมหาดไทย 

53,475,000 53,475,000 

  กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,500,000 1,500,000 

54 โครงการตอยอดจากโครงการปรับปรุงคลอง 
ผันน้ํารองสัก และโครงการกอสรางฝายรองขุย
พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลบานปน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพนัธุพชื 

1,378,150 1,378,150 

  กรมปาไม 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

2,844,000 2,844,000 

  กรมประมง 750,000 750,000 
  กรมสงเสริม

การเกษตร 
146,000 146,000 

  กรมปศุสัตว  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

543,000 543,000 

  กรมการพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย 

1,088,700 1,088,700 

55 โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนดาน
ปราการชล (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครนายก 
พระบรมชนกชลพัฒน) อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม 

13,543,000 13,543,000 

56 โครงการศึกษาวิจั ยและพั ฒ นาสิ่ งแวดล อม 
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิชัยพัฒนา 16,983,149 16,983,149 

57 โครงการศึกษาวิธีการฟ นฟู ที่ ดิน เสื่ อมโทรม 
เขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

35,757,186 27,007,828 



 ๙ 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

58 โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑลุมน้ําปาสัก 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

3,436,280 3,086,390 

59 โครงการทหารพันธุดี  กองพลทหารราบที่  9 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

กองทัพภาคที่ 1  
กองทัพบก 

982,870 880,470 

60 โครงการทห ารพั น ธุ ดี  กองพ ลพั ฒ น าที่  4  
คายรัตนพล อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

กองพลพัฒนาที่ 4 
กองทัพภาคที่ 4  

กองทัพบก 

579,290 579,290 

61 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญ าแฝก 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ (แผนงานดาน
การศึกษา ทดลอง วิจัย โดย ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 

กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

58,944 58,944 

62 โครงการโรงเรียนลูกพระดาบส สมุทรปราการ 
มู ล นิ ธิ พ ร ะ ด า บ ส  อํ าเภอบางพลี  จั งหวั ด
สมุทรปราการ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ  
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

25,733,196 17,795,051 

63 โครงการตอเติมอาคารโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. 47,465,000 47,465,000 

64 โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. 4,077,550 4,077,550 

รวม
ทั้งสิ้น 

64  โครงการ  1,019,747,827.34 829,380,418 
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