คู่มือการจัดทําโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
ส่วนที่ 1 : การจัดทําโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก กปร.
1.1 เมื่อได้รบั พระราชดํารัส หรือรับทราบความตามที่มีพระราชดําริ หรือเมื่อได้รบั เป็ นโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ แล้ว หน่ วยงานควรทําอย่างไร แจ้งผูใ้ ด ทําโครงการเสนอใคร
มีขนั ้ ตอนทีจ่ ะต้องดําเนินการ ดังนี้
1. เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูท้ ต่ี ดิ ตามเสด็จพระราชดําเนินได้
รับทราบความตามพระราชดําริแล้ว ให้นําความตามพระราชดําริดงั กล่าวแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
ขัน้ เช่น แจ้งให้จงั หวัด กรม กองทัพภาค ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
2. เมือ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวคือ จังหวัด กรม กองทัพภาค ฯลฯ รับทราบความตาม
พระราชดําริแล้ว จะประสานและ/หรือจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณและเสนอกระทรวงเจ้า
สังกัด หรือกรรมการ/อนุกรรมการคณะทํางานของโครงการนัน้ ๆ (หากมี) เพือ่ พิจารณา โดยให้หน่วยงาน
พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เข้าแผนปกติของหน่วยงานตามขัน้ ตอนก่อน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ จึงของบประมาณจาก กปร.
3. เมือ่ กระทรวง ทบวง หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานของโครงการตามข้อ 2
พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดังกล่าวแล้ว จะนําเสนอสํานักงาน กปร. เพือ่ ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
่
และงบประมาณนําเสนอ
4. สํานักงาน กปร. จะพิจารณาวิเคราะห์กลันกรองแผนงาน/โครงการ
กปร. หรือประธาน กปร. เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ดูแผนผังหน้ าถัดไป)
อนึ่ง ในกรณีทโ่ี ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินนั ้ ๆ เกีย่ วข้องกับหน่วยงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
เพียงหน่วยเดียว เช่น โครงการก่อสร้างเขือ่ น โครงการอ่างเก็บนํ้า(ชลประทาน) ให้หน่วยงานนัน้ ๆ
จัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด เพือ่ เสนอยังสํานักงาน กปร. ในการ
นําเสนอ กปร. เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
สําหรับโครงการทีม่ ลี กั ษณะร่วมดําเนินงานกันในหลายหน่วยงาน เช่น ในพืน้ ทีโ่ ครงการแห่งหนึ่ง
กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมทีด่ นิ จะต้องดําเนินการสํารวจจําแนกสมรรถนะทีด่ นิ จัดแบ่งแปลงทีด่ นิ กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือกรมปศุสตั ว์ ต้องดําเนินการเกีย่ วกับการเพาะปลูก เลีย้ ง
สัตว์ รวมทัง้ กรมทางหลวงชนบท จะต้องดําเนินการสร้างถนน ฯลฯ เป็ นต้น ในกรณีน้ี สํานักงาน กปร.
(เมือ่ ได้รบั แจ้งจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว) จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ จัดทําแผน/
โครงการ และงบประมาณร่วมกัน หรือจัดเป็ นรูปคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพือ่ ร่วมกันพิจารณา
วางแผนโครงการ พร้อมงบประมาณให้ประสานสอดคล้องกันในการดําเนินงานในโครงการนัน้ ๆ ต่อไป
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พระราชดําริ /พระราชดํารัส

กปร./ประธาน กปร.

สํานักงาน กปร.

กระทรวง ทบวง หรือคณะกรรมการ/อนุ กรรมการ/
คณะทํางานทีต่ งั ้ ขึน้ มาเพือ่ รับผิดชอบโครงการนัน้ ๆ

กรม กองทัพภาค จังหวัด ฯลฯ

เจ้าหน้าที/่ หน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ที/่
ผูท้ ต่ี ามเสด็จพระราชดําเนิน

สํานักงบประมาณ
กรม, กระทรวง
ที่เกี่ยวข้ อง

กรมฯ จัดทํา
รายละเอียดขอเงินงวด
จากสํานักงบประมาณ

สํานักงบประมาณอนุมตั ิ
เงินงวดแจ้ งกรมฯ และ
สํานักงาน กปร.

กรมฯ ดําเนินการตาม
แผนงานและรายงานผล
รายไตรมาสแก่สาํ นักงาน
กปร.

สํานักงาน กปร.
ประเมินผลโครงการ
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1.2 หน่ วยงานจะจัดทําโครงการอย่างไร
1. หน่วยงานปฏิบตั ทิ ป่ี ระสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ให้จดั ทําโครงการขึน้ ตามแบบปกติทป่ี ฏิบตั ใิ นหน่วยงาน ซึง่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย วิธกี ารดําเนินงาน ขัน้ ตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จา่ ย ตลอดจน
รายละเอียดอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบของการจัดทําโครงการโดยทัวไป
่
2. เมือ่ จัดทําโครงการตามข้อ 1 แล้ว หน่วยปฏิบตั จิ ะต้องกรอกแบบคําขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการตามแบบคําขอรับการสนับสนุ นงบประมาณตามทีส่ าํ นักงาน กปร. กําหนดขึน้ ใน
ภาคผนวกท้ายเล่ม ปะหน้าโครงการแต่ละโครงการทุกโครงการด้วยทุกครัง้
3. เมือ่ ดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ให้หน่วยปฏิบตั ขิ องกรมฯ นําเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลําดับชัน้ จนถึงระดับกระทรวง (เพือ่ ให้กระทรวงทราบและเตรียมตัง้ งบประมาณปกติรองรับในปี
ต่อไป) เพือ่ พิจารณา ทัง้ นี้ กระทรวงจะเป็ นผูเ้ สนอขอรับการสนับสนุ นงบประมาณของกรมฯ นัน้ ๆ มายัง
สํานักงาน กปร. ต่อไป
อนึ่ง ในการจัดทําโครงการนัน้ เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. จะต้องประสานขอให้หน่วยงานต่างๆ
จัดทําโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์จนสิน้ สุดระยะเวลาของโครงการ เช่น โครงการทีจ่ ะดําเนินการแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ภายใน 5 ปี แม้หน่วยงานจะของบประมาณจาก กปร. เพียงปีแรกปีเดียว แต่ขอให้จดั ทํา
ครอบคลุมแผนการดําเนินงาน และงบประมาณทัง้ หมด ทัง้ 5 ปี มิใช่เฉพาะโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะขอ
งบประมาณจาก กปร. เฉพาะปีเดียวเท่านัน้ ทัง้ นี้ สํานักงาน กปร. และสํานักงบประมาณจะได้ทราบถึง
งบผูกพันของโครงการนัน้ ๆ ในปี ต่อๆ ไป ทีส่ าํ นักงบประมาณจะจัดสรรให้ต่อไปด้วย
1.3 สํานักงาน กปร. ได้รบั โครงการแล้วทําอย่างไร
เมือ่ สํานักงาน กปร. ได้รบั โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ สนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณแล้วจะต้องดําเนินการดังนี้
1. สํานักงาน กปร. ต้องดําเนินการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารคําขอรับการสนับสนุนงบประ
มาณ ซึง่ ต้องประกอบด้วย รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากนัน้ จึง
วิเคราะห์ กลันกรองแผนงาน/โครงการ
่
และงบประมาณ และนําเสนอต่อทีป่ ระชุม กปร. พร้อมข้อ
เสนอแนะเพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ และงบประมาณดังกล่าว ซึง่ การประชุม กปร. นี้จะ
กําหนดขึน้ ตามความจําเป็ น และเหมาะสม
2. กรณีทเ่ี ป็ นโครงการทีม่ คี วามสําคัญ หรือเร่งด่วน เมือ่ สํานักงาน กปร. ได้ดาํ เนินการพิจารณา
วิเคราะห์ กลันกรองแผนงาน/โครงการที
่
ห่ น่วยงานเสนอขอเรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการนําเสนอต่อ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ต่างๆ เป็ นรายโครงการต่อไปโดยทันที (ประธาน กปร. สามารถใช้อาํ นาจหน้าทีแ่ ทน กปร. ได้ โดยไม่ตอ้ ง
รอการประชุม กปร.)
อนึ่ง การอนุ มตั ขิ อง กปร. หรือประธาน กปร. จะอนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ กิจกรรมพร้อมวงเงิ น
งบประมาณค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมตามความจําเป็ น ซึง่ เมือ่ หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ
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และงบประมาณได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงวดจากสํานักงบประมาณแล้ว อาจถูกตัดทอนจํานวนเงิน
ตามมาตรฐานราคาต่อหน่วย (unit cost) ของสํานักงบประมาณตามความเหมาะสมอีกได้
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1.4 ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานของสํานักงาน กปร.
เมือ่ หน่วยงานเสนอคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังสํานักงาน กปร. มีขนั ้ ตอนดําเนินงาน
ดังนี้
สารบรรณ
แจ้ง
กลุม่ แผนงาน

กลุม่ พืน้ ที่
กรม, กระทรวง
สํานักงบประมาณ

ผูบ้ ริหารสายกลุ่มพืน้ ที่
(ให้คาํ วินิจฉัย, นโยบาย)

กลุม่ พืน้ ที่
(วิเคราะห์)
แก้ไขปรับปรุง

ยังไม่เห็นชอบ

ผูบ้ ริหารสายกลุ่มพืน้ ที่
เห็นชอบ

ไม่อนุมตั ิ

กลุม่ แผนงาน
(รวบรวมตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ
แผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณ และจัดทํา
บันทึกคําเสนอของบประมาณ)

กลุม่ พืน้ ทีแ่ จ้ง
ปฏิเสธ/ชะลอให้
หน่วยงานทราบ

ผูบ้ ริหารสายกลุ่มแผนงาน

เลขาธิการ กปร.

นายกรัฐมนตรี
ประธาน กปร.

อนุ มตั ิ
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1.5 การอนุมตั ิ การดําเนิ นงานตามโครงการ
เมือ่ หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการมายังสํานักงาน กปร. เพือ่ ให้
พิจารณานําเสนอ กปร. พิจารณาในขัน้ สุดท้ายนัน้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การอนุมตั โิ ครงการ และวงเงินงบประมาณไว้
ดังนี้
1. โครงการประเภทที่ 1 หมายถึงโครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการ
ประเภทเพือ่ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือโครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นงานวิจยั และโครงการใด ๆ ที่
สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ และงบประมาณรายจ่ายตาม
โครงการได้ทงั ้ หมด เพือ่ ให้ดาํ เนินงานได้ทนั ที
2. โครงการประเภทที่ 2 หมายถึงโครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดย
ทัวไปที
่ ส่ ามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 6 ปี
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ และงบประมาณรายจ่ายเพือ่ ให้
สามารถเริม่ ดําเนินงานได้ในระยะแรกหรือปี แรก ส่วนงบประมาณดําเนินการในปีต่อไป ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเสนอของบประมาณรายจ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ
3. โครงการประเภทที่ 3 หมายถึงโครงการทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโครงการใหญ่ทต่ี อ้ งใช้เวลาดําเนิน
งานเกิน 6 ปี จึงแล้วเสร็จ
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ หรือพิจารณาเสนอโครงการไป
ตามขัน้ ตอนตามทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสังอั
่ นเป็ นระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และในกรณีท่ี กปร. อนุมตั โิ ครงการแล้ว กปร. อาจอนุ มตั งิ บประมาณรายจ่ายของโครงการได้
บางส่วน เพือ่ ให้สามารถเริม่ ดําเนินงานตามโครงการได้โดยเร็ว หรือไม่อนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายของ
โครงการโดยให้สว่ นราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วข้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไปก็ได้
4. โครงการประเภทที่ 4 หมายถึงโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด ๆ ทีม่ พี ระราชประสงค์
ให้ดาํ เนินการ
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ แผนงาน กิจกรรมใดๆ และ
งบประมาณรายจ่ายได้ตามความเหมาะสมในทุกกรณี
5. เพือ่ ให้การดําเนินงานสนองพระราชดําริเป็ นไปตามพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
่
นการปฏิบตั ติ าม หมวด 5 ข้อ 15 (1) (2)
รวดเร็ว ให้ กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. มีอาํ นาจสังยกเว้
และ (3) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมาตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และมี
อํานาจพิจารณาอนุ มตั โิ ครงการ แผนงาน กิจกรรมใดๆ และงบประมาณรายจ่ายได้ในทุกกรณี

7
 ข้อควรจํา
1. โครงการใดทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาดําเนินการเกิน 1 ปีขน้ึ ไปจึงแล้วเสร็จ ในปี งบประมาณต่อๆ
ไป ให้หน่วยงานตัง้ งบประมาณไว้ในแผนงานปกติของส่วนราชการ สําหรับการบํารุงรักษาหรืออื่นๆ
ต่อไปด้วย เนื่องจากทาง กปร. จะพิ จารณาอนุมตั ิ ให้เฉพาะโครงการทีเ่ ริม่ ใหม่ในปี งบประมาณ
นัน้ ๆ ซึง่ หน่ วยงานอาจไม่ทราบก่อน และไม่ได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้
2. โครงการทีเ่ สนอจะต้องเป็ นโครงการทีไ่ ด้มพี ระราชดําริใหม่ หรือเป็ นโครงการเก่าแต่ได้มี
พระราชดําริใหม่เพิม่ เติม ซึง่ เป็ นโครงการหรือกิจกรรมใหม่เริม่ แรกจริงๆ งบประมาณ กปร. มีไว้เพือ่
ใช้จา่ ยในลักษณะเป็ นเงิ นฉุกเฉิ นเพือ่ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถสนองพระราชดําริในโครง
การใหม่ๆ ทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วนในทันทีเท่านัน้ และทุกหน่ วยงานจะต้องพิ จารณาดําเนินการสนองพระ
ราชดําริโดยใช้จ่ายจากงบประมาณปกติ ของตนเองก่อน โดยการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริไว้ในลําดับสูงจนเมือ่ เกินกําลังขีดความสามารถแล้ว กปร. จึงจะพิจารณา
สนับสนุ นงบประมาณให้ได้

