
สรุปข้อมลูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ในเขตไม่ระบุพ้ืนที่หรือหลายพ้ืนทีห่รือต่างประเทศ 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 
ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยได้ก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำนไว้
ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ด าเนินการเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศ์ รวม 6 พระองค์ ดังนี้ 

 1.1 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

 1.2 สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

 1.3 สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี 

 1.4 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 

 1.5 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 1.6 สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

2. กรอบระยะเวลา  

 ส ำนักงำน กปร. ได้รวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำรวบรวมข้อมูลช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2495 จนถึง 
ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2559 

3. ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในครั้งนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้ก ำหนดที่มำ
ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จำก 3 แหล่ง ดังนี้ 

 3.1 เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริโดยตรง 

 3.2 เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เกิดจำกกำรที่รำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำขอ
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือ 

 3.3 เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่หน่วยงำนได้กรำบบังคมทูลรำยงำนและ/หรือขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 
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4. การแบ่งประเภทโครงการ 

 ส ำนักงำน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ 

 4.1 โครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

 4.2 โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

 4.3 โครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 4.4 โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 

 4.5 โครงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

 4.6 โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม/สื่อสำร 

 4.7 โครงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม/กำรศึกษำ 

 4.8 โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร และโครงกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร 

 โครงกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ 

5. การรวบรวมข้อมูลแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ภาค ดังนี้  

 5.1 ภำคเหนือ จ ำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ ก ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ 
พะเยำ แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธำนี 

 5.2 ภำคกลำงและกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร กำญจนบุรี 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี รำชบุรี ระยอง ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระบุรี สระแก้ว 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่ำงทอง 

 5.3 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย  ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี 

 5.4 ภำคใต้ จ ำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำชนรำธิวำส ปัตตำนี 
พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี 

 5.5   โครงกำรทีไ่ม่ระบุพื้นท่ีหรือหลำยพ้ืนทีห่รือต่ำงประเทศ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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6. แหล่งข้อมูล 

 ส ำนักงำน กปร. ได้รวบรวมข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง รวมจ ำนวน 28 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย 

  แหล่งข้อมูลหลัก มำจำก 5 หน่วยงำน ดังนี้  

   - ส ำนักงำน กปร.  

   - มูลนิธิชัยพัฒนำ  

   - กรมชลประทำน 

   - จังหวัด  

   - กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

  แหล่งข้อมูลจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 23 หน่วยงำน ส ำหรับใช้ในกำรตรวจสอบและ
ยืนยันควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ไม่รวมถึงโครงกำรเฉลิม
พระเกียรติของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 

  

7. หลักในการนับจ านวนโครงการ 

 7.1 โครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นับเป็น  
1 โครงกำร 

 7.2 อ่ำงเก็บน้ ำหรือฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ นับเป็น 1 โครงกำร 

 7.3 โครงกำรขนำดใหญ่ด้ำนแหล่งน้ ำ  ถ้ำมี โครงกำรย่อยให้นับแยกโครงกำรย่อยเป็น  
1 โครงกำร ยกเว้น กิจกรรมที่ด ำเนินกำรซ้ ำในพ้ืนที่เดิม เช่น มีกำรขุดลอกในคลองนั้นแล้ว และมีกำรขุดลอก
คลองนั้นซ้ ำอีกครั้ง จะนับเป็น 1 โครงกำร 

 7.4 โครงกำรในลักษณะบูรณำกำร ภำยใต้โครงกำรขนำดใหญ่ นับเป็น 1 โครงกำร 

 7.5 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน นับเป็น 1 โครงกำร (ไม่นับกิจกรรมย่อยในโรงเรียน) 
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8. สรุปจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 ส ำนักงำน กปร. ได้รวบรวมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ณ เดือนกันยำยน 2559  
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,685 โครงกำร แยกเป็นภำคและกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมตำรำงสรุปได้ ดังนี้ 

 

การพัฒนาด้าน 

ภาค 
รวม 

เหนือ กลาง 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 
ไม่ระบุพื้นที่ 

ฯลฯ 

1. โครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 1,233 503 841 627 - 3,204 

2. โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 46 51 44 28 - 169 

3. โครงกำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

62 41 37 34 3 177 

4. โครงกำรพัฒนำด้ำน 
ส่งเสริมอำชีพ 

89 36 122 94 - 341 

5. โครงกำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุข 

15 16 9 7 10 57 

6. โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
/สื่อสำร 

22 22 20 22 - 86 

7. โครงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร
สังคม/กำรศึกษำ 

199 74 53 63 4 393 

8.  โครงกำรพัฒนำแบบบรูณำกำร  
/อื่น ๆ 

104 62 52 33 7 258 

รวม 1,770 805 1,178 908 24 4,685 
 

 

ที่มำ:  ส ำนักงำน กปร. 
กันยำยน 2559 
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 ไม่ระบุพื้นที่หรือหลายพื้นที่หรือต่างประเทศ ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึง ณ กันยำยน 2559 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 24 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 

 

ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ไม่ระบุจังหวัด 

จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้านแหลง่
น้ า 

ด้าน
การเกษตร 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้าน
สวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

บูรณา
การ/อ่ืนๆ 

ไม่ระบุจังหวัด 0 0 3 0 10 0 4 7 24 

รวม 0 0 3 0 10 0 4 7 24 

 

 

 

 


