
คู่มือการจดัทาํโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 
ส่วนท่ี 1 : การจดัทาํโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริท่ีขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ

จาก กปร. 
 
1.1 เม่ือได้รบัพระราชดาํรสั หรือรบัทราบความตามท่ีมีพระราชดาํริ  หรือเม่ือได้รบัเป็นโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริแล้ว หน่วยงานควรทาํอย่างไร แจ้งผูใ้ด ทาํโครงการเสนอใคร   

 มขีัน้ตอนทีจ่ะตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 
 1. เมือ่เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานราชการ หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืผูท้ีต่ดิตามเสดจ็พระราชดาํเนินได้
รบัทราบความตามพระราชดาํรแิลว้ ใหนํ้าความตามพระราชดาํรดิงักล่าวแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั
ขัน้ เชน่ แจง้ใหจ้งัหวดั กรม กองทพัภาค ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
 2. เมือ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวคอื จงัหวดั กรม กองทพัภาค ฯลฯ รบัทราบความตาม
พระราชดาํรแิลว้ จะประสานและ/หรอืจดัทาํแผนงาน/โครงการ และงบประมาณและเสนอกระทรวงเจา้
สงักดั หรอืกรรมการ/อนุกรรมการคณะทาํงานของโครงการนัน้ๆ (หากม)ี เพือ่พจิารณา โดยใหห้น่วยงาน
พจิารณาจดัทาํแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เขา้แผนปกตขิองหน่วยงานตามขัน้ตอนก่อน หากไม่
สามารถดาํเนินการได ้จงึของบประมาณจาก กปร.  
 3. เมือ่กระทรวง ทบวง หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทาํงานของโครงการตามขอ้ 2 
พจิารณาเหน็ชอบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดงักล่าวแลว้ จะนําเสนอสาํนกังาน กปร. เพือ่ขอรบั
การสนบัสนุนงบประมาณต่อไป 
 4. สาํนกังาน กปร. จะพจิารณาวเิคราะหก์ลัน่กรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณนําเสนอ 
กปร. หรอืประธาน กปร. เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

  (ดแูผนผงัหน้าถดัไป) 

 อน่ึง ในกรณทีีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรนิัน้ๆ เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
เพยีงหน่วยเดยีว เชน่ โครงการก่อสรา้งเขือ่น โครงการอา่งเกบ็น้ํา(ชลประทาน) ใหห้น่วยงานนัน้ๆ 
จดัทาํแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเสนอกระทรวงเจา้สงักดั เพือ่เสนอยงัสาํนกังาน กปร. ในการ
นําเสนอ กปร. เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
 สาํหรบัโครงการทีม่ลีกัษณะรว่มดาํเนินงานกนัในหลายหน่วยงาน เชน่ ในพืน้ทีโ่ครงการแหง่หน่ึง 
กรมพฒันาทีด่นิ กรมทีด่นิ จะตอ้งดาํเนินการสาํรวจจาํแนกสมรรถนะทีด่นิ จดัแบ่งแปลงทีด่นิ กรม
สง่เสรมิการเกษตร กรมวชิาการเกษตร หรอืกรมปศุสตัว ์ ตอ้งดาํเนินการเกีย่วกบัการเพาะปลกู เลีย้ง
สตัว ์ รวมทัง้กรมทางหลวงชนบท จะตอ้งดาํเนินการสรา้งถนน ฯลฯ เป็นตน้ ในกรณน้ีี สาํนกังาน กปร. 
(เมือ่ไดร้บัแจง้จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้) จะเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่จดัทาํแผน/
โครงการ และงบประมาณรว่มกนั หรอืจดัเป็นรปูคณะกรรมการ/คณะทาํงาน เพือ่รว่มกนัพจิารณา
วางแผนโครงการ พรอ้มงบประมาณใหป้ระสานสอดคลอ้งกนัในการดาํเนินงานในโครงการนัน้ๆ ต่อไป 
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 พระราชดาํริ/พระราชดาํรสั 
 
 
 
 
 กปร./ประธาน กปร. 

 
 
 
 

 สาํนกังาน กปร. 
 
 
 
 
 

 กระทรวง ทบวง หรอืคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ 
 คณะทาํงานทีต่ ัง้ขึน้มาเพือ่รบัผดิชอบโครงการนัน้ๆ 

 
 
 
 

 กรม กองทพัภาค จงัหวดั ฯลฯ 
 
 
 
 

 เจา้หน้าที/่หน่วยปฏบิตัใินพืน้ที/่ 
 ผูท้ีต่ามเสดจ็พระราชดาํเนิน 

 
 
 
 

สาํนักงบประมาณ 

กรม, กระทรวง 
ที่เกี่ยวข้อง

กรมฯ จัดทาํ
รายละเอยีดขอเงินงวด

จากสาํนักงบประมาณ

สาํนักงบประมาณอนุมัติ

เงินงวดแจ้งกรมฯ และ

สาํนักงาน กปร. 

กรมฯ ดาํเนินการตาม

แผนงานและรายงานผล

รายไตรมาสแก่สาํนักงาน 

กปร. 

สาํนักงาน กปร. 

ประเมินผลโครงการ 



 3 

1.2 หน่วยงานจะจดัทาํโครงการอย่างไร 

 1. หน่วยงานปฏบิตัทิีป่ระสงคจ์ะขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราช 
ดาํร ิใหจ้ดัทาํโครงการขึน้ตามแบบปกตทิีป่ฏบิตัใินหน่วยงาน ซึง่ประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องโครงการ 
เป้าหมาย วธิกีารดาํเนินงาน ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณคา่ใชจ้า่ย ตลอดจน
รายละเอยีดอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบของการจดัทาํโครงการโดยทัว่ไป 
 2. เมือ่จดัทาํโครงการตามขอ้ 1 แลว้ หน่วยปฏบิตัจิะตอ้งกรอกแบบคาํขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณโครงการตามแบบคาํขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณตามทีส่าํนกังาน กปร. กาํหนดขึน้ ใน
ภาคผนวกทา้ยเล่ม ปะหน้าโครงการแต่ละโครงการทุกโครงการดว้ยทุกครัง้  
 3. เมือ่ดาํเนินการตามขอ้ 1 และ 2 แลว้ ใหห้น่วยปฏบิตัขิองกรมฯ นําเสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดบัชัน้ จนถงึระดบักระทรวง (เพือ่ใหก้ระทรวงทราบและเตรยีมตัง้งบประมาณปกตริองรบัในปี
ต่อไป) เพือ่พจิารณา ทัง้น้ี กระทรวงจะเป็นผูเ้สนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณของกรมฯ นัน้ๆ มายงั
สาํนกังาน กปร. ต่อไป 
 อน่ึง ในการจดัทาํโครงการนัน้ เจา้หน้าทีส่าํนกังาน กปร. จะตอ้งประสานขอใหห้น่วยงานต่างๆ 
จดัทาํโครงการใหค้รบถว้นสมบรูณ์จนสิน้สดุระยะเวลาของโครงการ เชน่ โครงการทีจ่ะดาํเนินการแลว้
เสรจ็สมบรูณ์ภายใน 5 ปี แมห้น่วยงานจะของบประมาณจาก กปร. เพยีงปีแรกปีเดยีว แต่ขอใหจ้ดัทาํ
ครอบคลุมแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณทัง้หมด ทัง้ 5 ปี มใิชเ่ฉพาะโครงการ/กจิกรรม ทีจ่ะขอ
งบประมาณจาก กปร. เฉพาะปีเดยีวเทา่นัน้ ทัง้น้ี สาํนกังาน กปร. และสาํนกังบประมาณจะไดท้ราบถงึ
งบผกูพนัของโครงการนัน้ๆ ในปีต่อๆ ไป ทีส่าํนกังบประมาณจะจดัสรรใหต่้อไปดว้ย 

 
1.3 สาํนักงาน กปร. ได้รบัโครงการแล้วทาํอย่างไร 

 เมือ่สาํนกังาน กปร. ไดร้บัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรจิากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่สนอขอรบั
การสนบัสนุนงบประมาณแลว้จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 1. สาํนกังาน กปร. ตอ้งดาํเนินการพจิารณาความครบถว้นของเอกสารคาํขอรบัการสนบัสนุนงบประ 
มาณ ซึง่ตอ้งประกอบดว้ย รายละเอยีดโครงการและแบบฟอรม์ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ จากนัน้จงึ
วเิคราะห ์ กลัน่กรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ และนําเสนอต่อทีป่ระชุม กปร. พรอ้มขอ้ 
เสนอแนะเพือ่พจิารณาอนุมตัแิผนงาน/โครงการ และงบประมาณดงักล่าว ซึง่การประชุม กปร. น้ีจะ
กาํหนดขึน้ตามความจาํเป็น และเหมาะสม 
 2. กรณทีีเ่ป็นโครงการทีม่คีวามสาํคญั หรอืเรง่ดว่น เมือ่สาํนกังาน กปร. ไดด้าํเนินการพจิารณา
วเิคราะห ์ กลัน่กรองแผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานเสนอขอเรยีบรอ้ยแลว้ จะดาํเนินการนําเสนอต่อ 
ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ี ในฐานะประธาน กปร. เพือ่พจิารณาอนุมตัแิผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ต่างๆ เป็นรายโครงการต่อไปโดยทนัท ี(ประธาน กปร. สามารถใชอ้าํนาจหน้าทีแ่ทน กปร. ได ้โดยไมต่อ้ง
รอการประชุม กปร.) 
 อน่ึง การอนุมตัขิอง กปร. หรอืประธาน กปร. จะอนุมตัแิผนงาน/โครงการ กจิกรรมพรอ้มวงเงิน
งบประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่หมาะสมตามความจาํเป็น ซึง่เมือ่หน่วยงานทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิผนงาน/โครงการ 
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และงบประมาณไดเ้สนอขอรบัการจดัสรรเงนิงวดจากสาํนกังบประมาณแลว้ อาจถูกตดัทอนจาํนวนเงนิ
ตามมาตรฐานราคาต่อหน่วย (unit cost) ของสาํนกังบประมาณตามความเหมาะสมอกีได ้
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1.4 ขัน้ตอนการดาํเนินงานของสาํนักงาน กปร. 

 เมือ่หน่วยงานเสนอคาํขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณมายงัสาํนกังาน กปร. มขีัน้ตอนดาํเนินงาน
ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สารบรรณ 

กลุม่แผนงาน 

กลุม่พืน้ที ่
กรม, กระทรวง 
สาํนกังบประมาณ 

ผูบ้รหิารสายกลุ่มพืน้ที ่
(ใหค้าํวนิิจฉยั, นโยบาย) 

กลุม่พืน้ที ่
(วเิคราะห)์ 

ผูบ้รหิารสายกลุ่มพืน้ที ่

เหน็ชอบ ยงัไมเ่หน็ชอบ 

กลุม่แผนงาน 
(รวบรวมตรวจสอบรายละเอยีดความถกูตอ้งของ

แผนงาน/โครงการและวงเงนิงบประมาณ และจดัทาํ
บนัทกึคาํเสนอของบประมาณ) 

ผูบ้รหิารสายกลุ่มแผนงาน 

เลขาธกิาร กปร. 

นายกรฐัมนตร ี
ประธาน กปร. 

อนุมตั ิ

แกไ้ขปรบัปรงุ 

แจง้ 

ไมอ่นุมตั ิ

กลุม่พืน้ทีแ่จง้
ปฏเิสธ/ชะลอให้
หน่วยงานทราบ 
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1.5 การอนุมติัการดาํเนินงานตามโครงการ 

 เมือ่หน่วยงานเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการมายงัสาํนกังาน กปร. เพือ่ให้
พจิารณานําเสนอ กปร.  พจิารณาในขัน้สดุทา้ยนัน้ ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ พ.ศ. 2534 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารอนุมตัโิครงการ และวงเงนิงบประมาณไว้
ดงัน้ี 
 1. โครงการประเภทท่ี 1 หมายถงึโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นงานดา้นวชิาการ เชน่ โครงการ
ประเภทเพือ่การศกึษา คน้ควา้ ทดลอง หรอืโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นงานวจิยั และโครงการใด ๆ ที่
สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี  
  กปร. หรอืประธานกรรมการ กปร. พจิารณาอนุมตัโิครงการ และงบประมาณรายจา่ยตาม
โครงการไดท้ัง้หมด เพือ่ใหด้าํเนินงานไดท้นัท ี
 2. โครงการประเภทท่ี 2 หมายถงึโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นโครงการพฒันาในดา้นต่างๆ โดย 
ทัว่ไปทีส่ามารถดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายใน 6 ปี  
  กปร. หรอืประธานกรรมการ กปร. พจิารณาอนุมตัโิครงการ และงบประมาณรายจา่ยเพือ่ให้
สามารถเริม่ดาํเนินงานไดใ้นระยะแรกหรอืปีแรก สว่นงบประมาณดาํเนินการในปีต่อไป สว่นราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งเสนอของบประมาณรายจา่ยตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่
ของสว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ๆ 
 3. โครงการประเภทท่ี 3 หมายถงึโครงการทีม่ลีกัษณะเป็นโครงการใหญ่ทีต่อ้งใชเ้วลาดาํเนิน 
งานเกนิ 6 ปี จงึแลว้เสรจ็ 
  กปร. หรอืประธานกรรมการ กปร. พจิารณาอนุมตัโิครงการ หรอืพจิารณาเสนอโครงการไป
ตามขัน้ตอนตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และคาํสัง่อนัเป็นระเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการ และในกรณทีี ่ กปร. อนุมตัโิครงการแลว้ กปร. อาจอนุมตังิบประมาณรายจา่ยของโครงการได้
บางสว่น เพือ่ใหส้ามารถเริม่ดาํเนินงานตามโครงการไดโ้ดยเรว็ หรอืไมอ่นุมตังิบประมาณรายจา่ยของ
โครงการโดยใหส้ว่นราชการและรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณต่อไปกไ็ด ้
 4. โครงการประเภทท่ี 4 หมายถงึโครงการ แผนงาน และกจิกรรมใด ๆ ทีม่พีระราชประสงค์
ใหด้าํเนินการ  
  กปร. หรอืประธานกรรมการ กปร. พจิารณาอนุมตัโิครงการ แผนงาน กจิกรรมใดๆ และ
งบประมาณรายจา่ยไดต้ามความเหมาะสมในทุกกรณ ี
 5. เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานสนองพระราชดาํรเิป็นไปตามพระราชประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
รวดเรว็ ให ้กปร. หรอืประธานกรรมการ กปร. มอีาํนาจสัง่ยกเวน้การปฏบิตัติาม หมวด 5 ขอ้ 15 (1) (2) 
และ (3) ของระเบยีบสาํนกันายกรฐัมาตร ีวา่ดว้ยโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิพ.ศ. 2534 และมี
อาํนาจพจิารณาอนุมตัโิครงการ แผนงาน กจิกรรมใดๆ และงบประมาณรายจา่ยไดใ้นทุกกรณ ี
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 ข้อควรจาํ 

  1. โครงการใดทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาดาํเนินการเกนิ 1 ปีขึน้ไปจงึแลว้เสรจ็ ในปีงบประมาณต่อๆ 
ไป ใหห้น่วยงานตัง้งบประมาณไวใ้นแผนงานปกตขิองสว่นราชการ สาํหรบัการบาํรงุรกัษาหรอือื่นๆ 
ต่อไปดว้ย เน่ืองจากทาง กปร. จะพิจารณาอนุมติัให้เฉพาะโครงการทีเ่ริม่ใหม่ในปีงบประมาณ
นัน้ๆ ซึง่หน่วยงานอาจไม่ทราบก่อน และไม่ได้เตรียมงบประมาณรองรบัไว้ 
  2. โครงการทีเ่สนอจะตอ้งเป็นโครงการทีไ่ดม้พีระราชดาํรใิหม ่ หรอืเป็นโครงการเก่าแต่ไดม้ ี
พระราชดาํรใิหมเ่พิม่เตมิ ซึง่เป็นโครงการหรอืกจิกรรมใหมเ่ริม่แรกจรงิๆ งบประมาณ กปร. มไีวเ้พือ่ 
ใชจ้า่ยในลกัษณะเป็นเงินฉุกเฉินเพือ่สนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ ใหส้ามารถสนองพระราชดาํรใินโครง 
การใหม่ๆ  ทีจ่าํเป็นเรง่ดว่นในทนัทเีทา่นัน้ และทกุหน่วยงานจะต้องพิจารณาดาํเนินการสนองพระ 
ราชดาํรโิดยใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของตนเองก่อน โดยการจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิวใ้นลาํดบัสงูจนเมือ่เกนิกาํลงัขดีความสามารถแลว้ กปร. จงึจะพจิารณา
สนบัสนุนงบประมาณใหไ้ด ้  
 
 

 


