คู่มือฎีกา
ิ ติ งานการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
การปฏบั
กรณี ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสํานักงาน กปร.
ในปี 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อญ
ั เชิญพระราช
กระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็ น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และได้พระราชทานแนวพระราชดําริ ในการดําเนินงาน
ฎีกา สรุปได้ดงั นี้
1. ขัน้ ตอนและวิธกี ารดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทีม่ าจากฎีกา
1.1 โครงการขนาดใหญ่มงี บประมาณในการดําเนินงานสูง มอบหมายให้สาํ นักงาน
กปร. รับดําเนินการ
1.2 โครงการขนาดเล็ก และเป็ นโครงการทีม่ กี จิ กรรมดําเนินงานครบวงจร มีความ
จําเป็ นเร่งด่วนและใช้งบประมาณไม่สูงมาก มอบหมายให้มูลนิธชิ ยั พัฒนารับ
ไปดําเนินการ
1.3 โครงการทีส่ ามารถใช้งบปกติของส่วนราชการดําเนินการได้ ให้ประสานแจ้ง
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องรับดําเนินการ
ั
2. การทําโครงการแก้ปญหาของผู
ร้ อ้ งฎีกา ควรพิจารณาประโยชน์ทเ่ี กิดจากโครงการ
ั
ว่า ต้อ งสร้า งประโยชน์ ใ ห้เ กิดกับชุมชน หมู่บ้า นในส่วนรวมมากกว่า แก้ป ญหา
เฉพาะผูร้ อ้ ง
3. ทรงให้ความสําคัญกับการประชาสัมพัน ธ์สร้า งความเข้า ใจกับ ผู้ร้อง ชุมชน ใน
ระหว่างการดําเนินการโครงการ โดยควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อน ทัง้ นี้
สามารถใช้ส่ือ ประเภทต่ า ง ๆ เช่น วิท ยุ ข องส่ว นราชการในพื้น ที่ (วิท ยุ ท หาร
สถาบันการศึกษา) หรือทางเว็ปไซต์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชกระแสเกีย่ วกับการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทม่ี าจากฎีกา ในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่
่
- โครงการทีข่ อพระราชทานพระมหากรุณานัน้ หากโครงการใดอยูใ่ นเขตปาสงวน
แห่ง ชาติ สํานักงาน กปร. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องดูแลเป็ นพิเศษ ควรทํา
ประชาพิจารณ์ หรือให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตรวจสอบ
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และวิเคราะห์ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย เพราะโครงการทีจ่ ะก่อสร้างในพืน้ ทีป่ า่
้ นไม่ให้เกิดการบุกรุกทําลายปาไม้
่
สงวนแห่งชาติควรต้องดูแลเป็ นพิเศษ เพือ่ ปองกั
เกินความจําเป็ น
่
- การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าทีอ่ ยูใ่ นเขตปาสงวนแห่
งชาติ ควรจะพิจารณาทบทวนให้แน
่
งชาติ
ชัดอีกครัง้ เพราะเป็ นพืน้ ทีใ่ นเขตปาสงวนแห่
่ อ่ การอนุรกั ษ์ ควรให้กรมปาไม้
่ พจิ ารณ
- การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าทีอ่ ยูใ่ นเขตปาเพื
ทบทวนถึงความเหมาะสมอีกครัง้ หนึ่ง
ิ
 ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจรงกรณี
ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
สํา นัก งาน กปร. ได้กํ า หนดกระบวนการทํา งานตรวจสอบข้อ เท็จ จริง กรณี
ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และกรอบระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านโดยให้สรุปเรื่องเสนอสํานัก
ราชเลขาธิการภายในไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 : ในกรณีทร่ี าษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สํานักราชเลขาธิการจะเป็ น
ผูร้ บั เรื่องราวร้องทุกข์ หลังจากนัน้ จะแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนว่า มีจริงหรือไม่ พร้อมทัง้ แจ้งเรื่องมายัง
ั
่
สํานักงาน กปร. เพื่อพิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปญหาที
เกิดขึน้
จากนั น้ ภายใน 8 วันทํ าการ นั บจากได้ ร ับหนั งสือจากสํ านั กราช
เลขาธิการ สํานักงาน กปร.
จะทําหนังสือแจ้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นกรณีๆ ไป เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลองค์กรทีท่ ูลเกล้าฯ ถวาย
ั
ฎีกา สภาพภูมปิ ระเทศ สภาพภูมสิ งั คมของพืน้ ที่ ปญหา
ความต้องการ แผนการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือปกติของภาครัฐ เช่น แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาจังหวัด และข้อมูลด้าน
ั
เ่ กิดขึน้
เทคนิคการดําเนินงาน ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปญหาที
กรณีทร่ี าษฎรมีหนังสือร้องทุกข์โดยตรงมาทีส่ าํ นักงาน กปร.
ให้เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ พิจารณาเบือ้ งต้นก่อน
รวมถึงราษฎรร้องทุกข์ผา่ นทางองคมนตรีดว้ ย
ขัน้ ตอนที่ 2 :
เมื่อแจ้งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบประมาณ 1 เดือน
สํานักงาน กปร.
จะจัดส่งเจ้าหน้ าที่เข้าร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับ
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซึง่ กระบวนการทํา งานระหว่า งการลง
พืน้ ทีต่ รวจสอบข้อเท็จจริง สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ิ
2.1 การจัดทําประชาพจารณ์
เบือ้ งต้น
การประชาพิจ ารณ์ เ กิด จากการเชิญ เจ้ า หน้ า ที่จ ากหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องต่างๆ มาร่วมในการพิจารณา ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
่
2.1.1 หนวยงานที
่เกี่ยวข้อง
1) กรณีฎกี าเกี่ยวกับการขอพระราชทานแหล่งนํ้ า หน่ วยงานที่
นัดหมายมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้แก่
 กรมชลประทาน
- กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
- เจ้าหน้าทีช่ ลประทานในพืน้ ที่ ได้แก่ สํานักชลประทาน
่
โครงการชลประทานจังหวัด โครงการก่อสร้าง
ฝาย
่ จารณาโครงการ
ออกแบบ ฝายพิ
่
 กรมอุท ยานแห่ง ชาติ สัต ว์ป า่ และพัน ธุ ์พ ชื / กรมปาไม้
เพื่อมาร่วมให้ความชัดเจนเกีย่ วกับพืน้ ทีท่ จ่ี ะพิจารณาเป็ นสถานทีก่ ่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บ
นํ้า โดยหากตรวจสอบเบือ้ งต้นพบว่า พืน้ ทีท่ จ่ี ะดําเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานฯ ก็จะม
การทําหนังสือเชิญหัวหน้าอุทยานฯ นัน้ ๆมาร่วมตรวจสอบด้วย
 ก ร ม ท ร พั ย า ก ร นํ้ า / ก ร ม ท ร พั ย า ก ร นํ้ า บ า ด า ล /
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด / กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อมา
ตรวจสอบความซํ้าซ้อนเกีย่ วกับแผนงานและงบประมาณทีจ่ ดั ให้กบั ท้องถิน่ ในแต่ละปี
่
 ฝายปกครองในพื
น้ ที่ ได้แก่
จังหวัด / อําเภอ
องค์การบริหารส่วนตําบล
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น

ราษฎรผูท้ ลู เกล้าฯ ถวายฎีกา และราษฎรทีม่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหากจะดําเนินงานโครงการ

และหน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) กรณีฎกี าเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ
ก็จะพิจารณาว่าเรื่องนัน้ ๆ มี
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหน่ วยงานใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากขอพระราชทานถนน ก็ควรเชิญกรม
ทางหลวงชนบทเป็ นหน่ วยงานหลักทีเ่ ข้าร่วมตรวจสอบ และควรพิจารณาถึงสภาพพืน้ ที่ทจ่ี ะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือว่า อยู่ในพื้นที่ของใคร ซึ่งต้องเชิญเจ้าของพื้นที่มาให้ความคิดเห็น
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่
ด้วย นอกจากนี้ก็เชิญฝายปกครองในพื
้นที่ ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและราษฎรในพื้นที่
มาร่วมตรวจสอบเช่นกัน
2.1.2 ประเด็น ของการพูด คุย ปรึ ก ษาหารื อ จะประกอบด้ว ย
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
ั
- ปญหาความเดื
อดร้อนทีเ่ กิดขึน้ ของราษฎรผูท้ ลู เกล้าฯ ถวายฎีกา
- โครงสร้า งพื้น ฐานที่ม ีอ ยู่ใ นพื้น ที่ หากราษฎรขอพระราชทาน
ความช่ ว ยเหลื อ เรื่ อ งนํ้ า ก็ต อ้ งตรวจสอบแหล่ง นํ ้า ทีใ่ ช้อ ยู่
ั บนั
ปจจุ
- ข้อมูลเกี่ยวกับความซํ้าซ้อนของโครงการ โดยการสอบถามจา
จัง หวัด และหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง ว่ า โครงการที่ร าษฎร
ทู ล เกล้า ฯ ถวายฎีก า ซํ้ า ซ้อ นกับ แผนงานช่ว ยเหลือ ปกติข อ
ภาครัฐหรือไม่
- สถานะของพื้น ที่ท่ีจ ะพิจ ารณาจัด ทํ า โครงการเพื่อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือราษฎรว่าอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่ วยงานใด และมี
แนวทางในการขอเข้าใช้พน้ื ทีไ่ ด้อย่างไร
- ข้อเสนอแนะและการมีสว่ นร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ สามารถเข้ามาร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร
ั
- การพูดคุยควรให้ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไขปญหาที
่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ สูงสุด
ทัง้ นี้ การพูดคุยสอบถามกับราษฎรของสํานักงาน กปร. จะต้องไม่ม ี
ลักษณะเป็ นการสร้างเงือ่ นไขให้กบั หน่วยงาน องค์กร และชุมชน เช่น
- การให้สญ
ั ญาว่าจะให้การสนับสนุนโครงการ/งบประมาณในการ
ช่วยเหลือราษฎร
ั
- ไม่เข้าไปร่วมเจรจาในเรือ่ งปญหาความขั
ดแย้งต่างๆ เช่น เจรจา
ั
ปญหาขั
ดแย้งทีด่ นิ ซึง่ ในเรือ่ งนี้จะต้องให้ชมุ ชนเจรจากันเอง โดย
ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบไปร่วมในการให้ขอ้ มูล
ิ
2.2 การตรวจสอบข้อเท็จจรงในพื
น้ ที่
- เมื่อพูดคุยปรึกษาหารือได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้นแล้ว ก็จะถึงขัน้ ตอนของ
่ จะได้ร่ว มลงพื้น ที่โ ดย
การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ในพื้น ที่ ซึ่ง หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทุ ก ฝาย
เพือ่ ให้ได้เห็นสภาพพืน้ ทีจ่ ริง
- เน้ นการสํา รวจและตรวจสอบสภาพภูมปิ ระเทศและภูมสิ งั คมของ
พืน้ ที่ เพือ่ พิจารณารูปแบบ/วิธกี ารและทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือราษฎรอย่างเหมาะสม
- ระหว่างทีเ่ ดินทางตรวจสอบพืน้ ที่ จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าทีบ่ างส่วน
ั
พูดคุยกับราษฎรในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ทราบถึงสภาพปญหาและความต้
องการทีแ่ ท้จริงของราษฎร
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- ใช้เครือ่ งตรวจจับพิกดั พืน้ ที่ เพื่อดําเนินการตรวจสอบสภาพพืน้ ทีใ่ ห้
แน่ชดั สําหรับนํามาเป็ นข้อมูลในการเขียนรายงานทูลเกล้าฯ ถวายในลําดับต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 : หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทัง้
พิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยหน่ วยงานต่างๆ ได้กําหนดระยะเวลาในการส่ง
ข้อมูลมายังสํานักงาน กปร. ดังนี้
(1) กรมชลประทาน พิจารณาตรวจสอบทางด้านเทคนิควิศวกรรม
โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
(2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พชื พิจารณาตรวจสอบพืน้ ที่
ปา่ โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
(3) กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา 15 วัน
(4) หน่วยงานอื่นๆ ระยะเวลา 30 วัน
ขัน้ ตอนที่ 4 : เมื่อได้รบั ข้อมูลตามขัน้ ตอนที่ 3 แล้ว สํานักงาน กปร. จะ
ดําเนินการสรุปข้อเท็จจริง พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเกีย่ วกับแนวทางในการ
ั
ให้ค วามช่ว ยเหลือ หรือ แก้ไ ขปญหาที
เ่ กิด ขึน้ เพื่อ จัด ส่ง ให้สํ า นัก ราชเลขาธิก าร โดย
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปเสนอไปยังสํานักราชเลขาธิการ จะต้องจัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายใน 40 วัน หลังจากได้รบั หนังสือตอบความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องฉบับสุดท้าย
ทัง้ นี้ การเขียนรายงานจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เรือ่ งเดิม ข้อเท็จจริง
และความเห็นของสํานักงาน กปร. ซึง่ เนื้อหาในรายงานจะต้องเป็ นข้อมูลทีแ่ ท้จริง ถูกต้อง และ
่ ที่ได้
เกิดจากการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝาย
ั
ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปญหาความเดื
อดร้อนให้กบั ราษฎร โดยในส่วนความเห็นของสํานักงาน
กปร. เกี่ยวกับ การรับเป็ นโครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ ต้องแสดงอย่า งชัดเจนว่า
่ นสมควรรับเป็ น
เห็นสมควรรับเป็ นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ หรือวา่ ไมเห็
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ กรณีท่เี ห็นว่าไม่ควรรับเป็ นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริอาจเสนอแนะถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ เพิม่ เติมไปด้วยใน
รายงานทูลเกล้าฯ ถวาย
สําหรับหลักการพิจารณารับเป็ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จะมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ั
อ ดร้อ น หรือ ความ
1) โครงการฯ ดัง กล่ า วเกิด จากปญหาความเดื
ั
ต้องการของประชาชนในพื้นที่นัน้ ๆ จริง โดยต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุและปญหาของ
ั
ประชาชนและมีขอ้ มูลประกอบ เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงสภาพปญหา
2) โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องไม่ขดั หรือแย้งต่อข้อกฎหมาย
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3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
ั
หลีกเลีย่ งการแก้ไขปญหาความเดื
อดร้อนให้กบั คนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กบั คนอีกกลุ่ม
หนึ่ง ไม่วา่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกีย่ วกับการลงทุนนัน้ จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม
4) โครงการฯ ดังกล่ าวจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมอย่ าง
รุนแรงและในวงกว้าง
5) ในกรณี ท่ีเ กิด กรณี พ ิพ าทเรื่อ งที่ดิน หรือ เกิด ข้อ ขัด แย้ง อื่น ๆ ใน
ั
ชุมชน ประชาชนในพืน้ ทีจ่ ะต้องร่วมกันแก้ไขปญหาที
เ่ กิดขึน้ ให้แล้วเสร็จก่อน
6) โครงการฯ ดังกล่าวจะต้องเกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดต่อประชาชน
ในพื้นที่ หากโครงการฯ ใดไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ท่รี ้องขอหรือทุก
ประการทีร่ อ้ งขอ จะต้องมีเหตุผลทางด้านเทคนิคประกอบการพิจารณา ตลอดจนหาวิธกี ารอื่น
ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
7) โครงการฯ จะต้อ งมีรูป แบบที่เ หมาะสมกับ รายละเอีย ดของภู ม ิ
ยกตัวอย่างเช่น ราษฎรในพื้นที่มคี วามต้องการใช้น้ํ าเพื่
ประเทศ ภูมสิ งั คมของพื้นที่
การเกษตร แต่เนื่องด้วยพืน้ ทีเ่ ป็ นทีส่ ูง เป็ นเนินเขา หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงต้องพิจารณาให้
ความช่วยเหลือ โดยจะดําเนินการก่อสร้างฝาย เพือ่ จัดหานํ้าให้แก่ราษฎร
8) ประชาชนจะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงานโครงการตัง้ แต่
ต้น โดยร่วมกันจัดตัง้ เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้น้ําตัง้ แต่ก่อนดําเนินงาน อีกทัง้ ร่วมประชุมออกความคิดเห็
ต่อรูปแบบและวิธกี ารดําเนินงานโครงการ ร่วมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานโครงการ ร่วม
บริหารจัดการโครงการเมือ่ ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จ ประการสําคัญผลจากการดําเนินงาน
โครงการดังกล่าวประชาชนจะเป็ นผูร้ ว่ มรับประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
9) สําหรับการพิจารณาโครงการฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า เพื่อการ
่ ่นๆ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 5 ประการ ดังนี้
อนุรกั ษ์และปาอื
(1) หลักกฎหมาย
(2) นโยบายของรัฐ
(3) หลักทางวิชาการ
(4) หลักความเหมาะสม
(5) ผลกระทบทีจ่ ะตามมา
ทัง้ นี้ การพิจารณาจะไม่นําข้อกฎหมายมาเป็ นข้ออ้างเพื่อการไม่กระทํา และไม่
่ นกฎหมาย ซึง่ วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ คือการนํา
ควรนําความต้องการของผูใ้ ดมาเป็ นข้ออ้างทีจ่ ะมาฝาฝื
ความเหมาะสมมาพิจารณา

