
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๐ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๖๐๕,๓๙๖,๙๘๑ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๙๑๐,๙๒๓,๒๑๘ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๖๙๔,๔๗๓,๗๖๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงท านบดินห้วยหยวกพร้อมขุดลอก 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๙๑๕,๐๐๐ ๔,๙๑๕,๐๐๐ 

๒. โครงการปรับปรุงท านบดินห้วยสะโท้พร้อมขุดลอก  
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๒๓๓,๐๐๐ ๔,๒๓๓,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยก้างปลา อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๐,๖๐๐,๐๐๐ ๔๐,๖๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายบ้านฟ้าไทยงามพร้อมระบบส่งน  า 
จัดหาน  าสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน  าสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ช ายแด น วิ จิ ต รวิ ท ยาค าร อั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด าร ิอ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๒๖๐,๐๐๐ ๕,๒๖๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน  าสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ช ายแด น บ้ าน แม่ น  าน้ อ ย อั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด าร ิอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๐,๐๓๓,๐๐๐ ๑๐,๐๓๓,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาน  าสนับสนุนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนวัดสุธาสินี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓,๙๒๒,๐๐๐ ๓,๙๒๒,๐๐๐ 

๘. โครงการศึกษาวิธีการฟื้ นฟูที่ ดิน เสื่ อมโทรม 
เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สถานี 
สูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  าเขาชะงุ้ม) 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการฝายทุ่งผึ งพร้อมระบบส่งน  า อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฝ า ย ห้ ว ย จั น ล า  ๒  อ า เภ อ เมื อ ง  
จังหวัดอ านาจเจริญ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการแก้มลิงบ้านโป่งค่อม อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๔,๐๑๖,๕๐๐ ๒๔,๐๑๖,๕๐๐ 

๑๒. โครงการระบบ ประป าโรงเรียนบ้ านบ่ อ อิ ฐ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอปะนาแระ 
จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒,๕๘๕,๐๐๐ ๒,๕๘๕,๐๐๐ 

๑๓. โครงการระบบระบายน  าโรงเรียนสามัคคีธรรม 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๗๕๑,๕๘๐ ๓,๕๗๔,๕๘๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๕๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙๙๓,๘๕๐ ๗๔๖,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕๓,๘๐๐ ๒๑๔,๔๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธ ์
ส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๘๙,๐๐๐ - 

 
 
 
 
 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๕. โครงการศูนย์พฒันาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๗,๘๖๓,๙๐๐ ๗,๔๑๓,๙๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๑๓,๙๐๐ ๔๑๓,๙๐๐ 

  กรมการข้าว 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๑๖,๕๐๐ ๓๑๖,๕๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๑๕๒,๖๑๐ ๑,๑๕๒,๖๑๐ 

  กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒,๕๐๐,๓๐๐ ๑,๐๗๐,๓๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๒๕,๑๐๐ ๔๒๕,๑๐๐ 

  กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๓๖,๐๕๐ ๖๓๖,๐๕๐ 

  กองทัพภาคที่ ๒               
กองทัพบก 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๑๒,๕๐๐ ๑,๔๑๒,๕๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๗๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ 

๑๖. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและส่งเสริมพัฒนา 
ไม้รักใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๓๑๒,๘๐๐ ๒,๐๗๖,๐๐๐ 

 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการส่ งเสริมการเรียนรู้ เพื่ อการอนุ รักษ์ 
และฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้อมบริ เวณ เหมืองสั งกะสี 
อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๗,๘๒๐,๐๐๐ ๕,๘๓๖,๐๐๐ 

๑๘. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติ

สิรินธร ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

๒๔,๔๒๙,๒๘๙ ๑๘,๓๖๐,๗๕๗ 

๑๙. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ 
ส านักราชเลขาธิการ 

๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการศูนย์ ศึ กษ าการพัฒ นาห้วยฮ่ องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๑,๗๔๔,๕๑๕ ๖๑,๕๐๔,๐๑๕ 

๒๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๗,๑๓๙,๘๐๕ ๕๙,๒๓๕,๖๐๕ 

๒๒. โครงการศู น ย์ ศึ ก ษ าก า รพั ฒ น า ห้ ว ย ท ราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุร ี

ศูนย์อ านวยการ
โครงการพัฒนา

กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน        
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ

๔๔,๗๕๗,๓๕๙ ๔๒,๕๘๙,๙๔๙ 

๒๓. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๓,๔๕๑,๑๗๙ ๓๓,๒๗๑,๑๗๙ 

๒๔. โครงการศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น าเขา หินซ้ อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๔,๓๑๖,๖๒๐ ๓๖,๖๗๙,๙๔๐ 

๒๕. โค รงก ารศู น ย์ ศึ ก ษ าการพั ฒ น าพิ กุ ล ท อ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๒,๓๐๖,๑๐๒.๕๙ ๓๑,๘๔๕,๖๙๒ 

๒๖. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลผักของเกษตรกรเพื่อจ าหน่ายสู่ตลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มูลนิธิโครงการหลวง ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐ 



 ๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๗. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานศึกษา 
วิจัย ทดลอง และพัฒนาพันธุ์) อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๔,๖๔๔,๓๐๓ ๑๒,๔๗๔,๕๐๓ 

๒๘. โครงการพัฒนาพื นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมห าวิห าร อัน เนื่ อ งม าจากพ ระราชด าริ  
จังหวัดชลบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖,๔๕๖,๕๐๐ ๓,๒๗๓,๔๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 

  ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศยั 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๗๙๑,๔๕๐ ๘๘๗,๓๐๐ 

  กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๐๓๔,๖๐๐ ๑,๔๒๕,๗๐๐ 

๒๙. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชด าริ อ าเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๑๔,๗๐๐ ๓๔๑,๔๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙๘๘,๔๗๐ ๙๘๘,๔๗๐ 

  กรมปศสุัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๗๔๑,๓๘๔ ๕๒๒,๐๐๔ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๖๗๖,๑๒๐ ๑,๒๔๔,๑๔๐ 

 



 ๖ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒,๒๐๒,๙๐๐ ๗๒๐,๗๐๐ 

  กรมการข้าว 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๒๘,๑๒๐ ๔๒๘,๑๒๐ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๒๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 

  ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๑๖,๕๐๐ ๕๑๖,๕๐๐ 

๓๐. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าปากพนังอันเนื่ อง 
มาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๘,๓๑๙,๙๓๖ ๑๔,๙๒๙,๗๖๑ 

๓๑. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๓,๗๘๓,๒๐๐ ๒๓,๗๘๓,๒๐๐ 

  มหาวิทยาลยัพะเยา               
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๑,๕๓๙,๗๔๐ ๑,๕๓๙,๗๔๐ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๙๒๔,๐๐๐ ๑,๙๒๔,๐๐๐ 

๓๒. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ส านักงาน กปร. ๔๒,๙๒๓,๘๐๓ ๔๒,๙๒๓,๘๐๓ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๓๒  โครงการ  ๑,๐๒๖,๙๔๗,๙๘๕.๕๙ ๙๑๐,๙๒๓,๒๑๘ 

 
 
 



 ๗ 

 
 


