
นายปวตัร ์ นวะมะรตัน
ที�ปรึกษาดา้นการประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

สาํนักงาน กปร. 

“การสนบัสนุนงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํร”ิ



ที�มาของ กปร.ที�มาของ กปร.
การสนองพระราชดําริของหน่วยงานต่างๆ ในระยะเริ�มต้นเป็นลักษณะต่างคน ต่าง

ทําขาดการบูรณาการ

๒๕๒๔ ตราระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ

กําหนดให้มี “คณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอันเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ” (กปร.)



คณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงาน
โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ (กปร.)

นายกรฐัมนตรี 

เป็นประธานกรรมการ
ฯพณฯ นายอาํพล เสนาณรงค ์                        

องคมนตรี ที�ปรึกษา กปร.

2) ปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรี      เป็นกรรมการ

3) ปลดักระทรวงการคลงั      เป็นกรรมการ

4) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์      เป็นกรรมการ

5) ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม    เป็นกรรมการ



(ต่อ)(ต่อ)
6) ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

7) ปลดักระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เป็นกรรมการ

8) ราชเลขาธิการ               เป็นกรรมการ

9) เลขาธิการนายกรฐัมนตรี    เป็นกรรมการ

10) เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

       และสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ

11) ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณ               เป็นกรรมการ

12) ผู้บญัชาการทหารสงูสดุ เป็นกรรมการ

13) ผู้บญัชาการทหารบก เป็นกรรมการ

14) รองราชเลขาธิการที�ราชเลขาธิการมอบ

        หมาย จาํนวน ๑ คน เป็นกรรมการ        



(ต่อ)(ต่อ)

15) เลขาธิการ กปร.      เป็นกรรมการและเลขานุการ

16) รองเลขาธิการ กปร.      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17) ที�ปรึกษาด้านการประสานงาน

        โครงการฯ สาํนักงาน กปร.         เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18) เจ้าหน้าที�สาํนักราชเลขาธิการ

        จาํนวน 1 คน       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



อาํนาจหน้าที�ของ กปร.

:: พิจารณาอนุมติัโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใดๆ และพิจารณา 
อนุมติังบประมาณรายจ่าย เพื�อดาํเนินการตามโครงการอนัเนื�องมา     
จากพระราชดาํริ

:: ควบคมุ กาํกบั ดแูล ติดตาม และประสานการดาํเนินงานของ
ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจที�เกี�ยวข้องกบัโครงการอนัเนื�องมา 
จากพระราชดาํริ 

:: พิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายเพื�อให้สอดคล้องกบัโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
ตามความจาํเป็น 



อาํนาจหน้าที�ของ กปร. (ต่อ)

:: แต่งตั �งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือ
เจ้าหน้าที�จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ช่วยเหลือการ
ปฏิบติังานสนอง  โครงการอันเนื� องมาจากพระราชดําริได้ตาม
ความเหมาะสม  

:: มีหนังสือขอให้เจ้าหน้าที�จากส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจมา
ช่วยราชการ หรือชี�แจง หรือส่งข้อมูล หรือสถิติใดๆ ได้ 

::  ดาํเนินการอื�นใดตามที�คณะรฐัมนตรีมอบหมาย 



สํานักงาน  กปร.สํานักงาน  กปร.

“เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ 
ทบวง มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
ประธาน กปร.มีเลขาธิการ กปร. เป็นผู้บริหารสูงสุดของสํานักงาน”

“เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ 
ทบวง มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
ประธาน กปร.มีเลขาธิการ กปร. เป็นผู้บริหารสูงสุดของสํานักงาน”



1. ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 และพระบรมวงศ์  เพื�อรับสนองพระราชดําริ



2.   สํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลั�นกรองโครงการ นําเสนอ 
กปร. เพื�ออนุมัตแิผนงาน/โครงการ และงบประมาณ



3.   กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลดําเนินงานตามโครงการ
อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ

4. ปฏิบัติหน้าที�อื�นตามที�ได้รับพระราชกระแสหรือตามที�นายกรัฐมนตรี 
หรือ คณะกรรมการพิเศษเพื�อประสานงานโครงการอันเนื�อง
มาจากพระราชดําริ มอบหมาย



ขั �นตอนการดาํเนินงานโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดาํริ

๑. พระราชดาํริ ๒.รวบรวม
พระราชดาํริ
ให้ครบถ้วน

๓. หน่วยงาน 
(กรม)

จัดทาํโครงการฯ

๔. เสนอกระทรวง
พจิารณากลั�นกรอง

๕. เสนอ สาํนักงาน กปร.
พจิารณา/วิเคราะห์โครงการ

๖. เสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ประธาน กปร. พจิารณาอนุมัติ

๗. สํานักงาน กปร. แจ้งสาํนัก
งบประมาณ และหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง

๘. หน่วยงานปฏิบัติเบกิจ่าย
งบประมาณ และปฏิบตัิตาม

แผนงาน

๙.สาํนักงาน กปร.ตดิตาม
และประเมินผลการ

ดาํเนินงาน

๑๐. จดัทาํรายงาน
ทูลเกลา้ฯ ถวาย



มีหลายประเภทในระยะแรกเรียกตางกันวา

๑.   โครงการตามพระราชประสงค  หมายถึงโครงการที่ทรงศึกษา
ปฏิบัติสวนพระองคกับผูเชี่ยวชาญ ในศาสตรสาขาตางๆ เมื่อ
ไดผลดีแลวจึงทรงนํามาใชใหเกิดประโยชนกับประชาชน

๒.  โครงการหลวง  เปนโครงการที่ทรงมุงพัฒนาชาวไทภูเขาให
รอดพนจากความทุกขยากลําเค็ญไดดวย วิธีการ ปลูกพืช
ทดแทนฝน และเลิกการตัดไมทําลายปามาสูวิถี เกษตร
รูปแบบใหมที่ทําใหมีรายไดดียิ่งขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห  เปนโครงการที่พระราชทาน
ขอแนะนําและแนวพระราชดําริ ใหภาคเอกชน รับไปดําเนินการ
พัฒนาทุกดานเพื่อประโยชนสุขของชาวไทยทั้งมวล เชนโครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  เปนตน

๔. โครงการตามพระราชดําริ  คือ โครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา
และเสนอแนะใหภาครัฐบาลและทุกสวนราชการรวมดําเนินการ
ตามพระราชดําริ โดยพระองคเสด็จฯไปรวมทรงงานกับหนวย
ราชการทั้งหลาย ดวยโครงการตามพระราชดํารินี้ ในปจจุบัน
เรียกวา “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ซึ่งมีกระจาย อยู
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ



โครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ

        โครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆที� ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
เป็นผู้ดําเนินงานเพื�อสนองพระราชดําริ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยโครงการอนั
เนื�องมาจากพระราชดาํริ พ.ศ.2524)

จุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

การพฒันาคนและคุณภาพชีวติของคน



พระราชดาํริ คอื อะไร

        “พระราชดําริเป็นเพียง ข้อเสนอแนะเท่านั� น ควรพิจารณา
กลั�นกรองก่อน เป็นเรื�องที�รัฐบาล (หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง) ต้องพจิารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที�วิเคราะห์ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมก็
ล้มเลกิได้”

        “พระราชดําริเป็นเพียง ข้อเสนอแนะเท่านั� น ควรพิจารณา
กลั�นกรองก่อน เป็นเรื�องที�รัฐบาล (หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง) ต้องพจิารณา
ตัดสินใจเอง และในกรณีที�วิเคราะห์ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมก็
ล้มเลกิได้”



“...เป็นแนวคิดนะ ไปคิดให้ดี คดิให้รอบคอบหากคุ้มกท็าํ คุ้มคืออะไร 
ทําแล้วเกดิประโยชน์ แก้ไขความทุกข์ยากได้ ไม่ใช่ตอบแทนเป็นเรื�องเงิน 
เขามีนํ�า หน้าแล้งเพาะปลูกได้ มีความสุข พชืผลดีขึ�น อย่างนี�คือ คุ้ม...”



“...พระราชดําริไม่ใช่คาํสั�ง ใครไม่ชอบใจอะไรกว่็ามา การศึกษา
ทดลองไม่จําเป็นต้องได้ผลเสมอไป อาจจะเป็นผลลบ 

เมื�อทดลองไม่ได้ผล กไ็ม่ได้ผล...”



ขั�นตอนการพระราชทานพระราชดาํริ



“ขอใหช้าวบา้นเป็นคร”ู

เวลาเข้าไปทํางานอย่านึกว่าเราเป็นครู ให้นึกว่าชาวบ้านเป็นครู 
ในเบื�องตน้นั�นเราจะตอ้งเรียนรู้จากเขาเสียก่อน ชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรม
ต่างๆ และเราเอาความรู้ของเราเป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนแนะเท่านั�น

พระราชทานแด่ชมรมนักศึกษาพฒันาชนบทมหาวทิยาลยัขอนแก่น



1.การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนที�

       

ก่อนเสด็จไปยังพื�นที�ใดๆจะทรงศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนที�ต่างๆ 
เพื�อให้ทราบถึงสภาพท้องถิ�นนั�นๆ อย่างละเอยีดเสียก่อน 



สํารวจพื�นที� โดยทอดพระเนตรพื�นที�นั�นจริง ที�คาดวา่จะพฒันาได้

2.การหาข้อมูลในพื�นที�



           

สอบถามจากประชาชน ถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมู่บา้น 
ภูมิประเทศ ดิน ฟ้า อากาศ

3.สอบถามประชาชน



         

           สอบถามเจ้าหน้าที�  ทรงปรึกษากบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายต่างๆ ถึงความ
เหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการพฒันา ความคุม้ค่า และประโยชน์

4.สอบถามเจ้าหน้าที�



         

พระราชทานพระราชดาํริ ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไปพิจารณาใน
รายละเอียด

5.พระราชทานพระราชดําริ



1. พระราชทานพระราชดําริโดยตรง กําหนดพื� นที�
ชดัเจน

2. ราษฎรถวายฎีกา และทรงรับเป็นโครงการอัน
เนื�องมาจากพระราชดาํริ

3. หน่วยงานกราบบังคมทูลถวายรายงาน เพื�อขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉยั

สรุปที�มาของโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริสรุปที�มาของโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ



โครงการตามแนวพระราชดาํริหรือตามพระราชดาํริ

โครงการที�นอ้มนําเอาแนวพระราชดาํริ  มาดาํเนินการ เช่น 
แนวพระราชดาํริ เรื�องเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หญา้แฝก 
โครงการปิดทองหลงัพระ เป็นตน้



ภาคเหนือ  1,731 โครงการ
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
1,157 โครงการ

ภาคกลาง
และ กทม. 

804
โครงการ

ภาคใต ้
884 โครงการ

ภาคเหนือ        1,731  โครงการ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      1,157   โครงการ      
ภาคกลางและกรุงเทพฯ  804   โครงการ
ภาคใต้  884   โครงการ
อื�นๆ    20   โครงการ 

            รวมทั �งสิ �น         4,596  โครงการ

โครงการ
อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ

มีจาํนวน 4,596 โครงการ

ข้อมูลจาก : สํานกังาน กปร. (กนัยายน 2558)
w w w . r d p b . g o . t h



โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดาํริ

การเกษตร
(166)

สิ�งแวดล้อม
(169)

การสาธารณสุข
(55)

แหล่งนํ �า
(3,148)

บรูณาการและอื�นๆ
(246) 

การคมนาคม
และการสื�อสาร

(81)

การส่งเสริมอาชีพ
(338)

สวัสดิการสังคม
และการศึกษา

(393)

 ขอมูลจาก : สํานักงาน กปร. (กันยายน 2558)
                 www.rdpb.go.th

โครงการอันเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
8 ด้านการพฒันา รวม 4,596 โครงการ 



แนวทางการขบัเคลื�อนของสาํนักงาน กปร.

ข ย า ย ผ ล  ต่ อ ย อ ด  โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื�องมาจากพระราชดําริกว่า 4,596 
โครงการ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ให้กว้างขวาง ทั�วถึง



แนวทางการขบัเคลื�อนของสาํนกังาน กปร.

จงัหวดั/สาํนกังาน กปร.

บูรณาการ

ขยายผลต่อยอด

พระราชทานปัจจยัและตน้ทุนการผลิต 
4,596 โครงการ

ประชาชน


