
คมืูอฎีกา่  
การปฏบตังานิ ิ การตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ  

กรณีราษฎรทลูเกล้าฯ ถวายฎีกาของสาํนักงาน กปร. 
 

 ในปี 2551 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได้อญัเชญิพระราช
กระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณรบัไว้เป็น
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิและไดพ้ระราชทานแนวพระราชดําร ิในการดําเนินงาน
ฎกีา สรปุไดด้งัน้ี 

1. ขัน้ตอนและวธิกีารดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิทีม่าจากฎกีา 

1.1 โครงการขนาดใหญ่มงีบประมาณในการดําเนินงานสงู มอบหมายใหส้าํนกังาน 

กปร. รบัดาํเนินการ 

1.2 โครงการขนาดเลก็ และเป็นโครงการทีม่กีจิกรรมดําเนินงานครบวงจร มคีวาม

จําเป็นเร่งด่วนและใชง้บประมาณไม่สูงมาก มอบหมายใหมู้ลนิธชิยัพฒันารบั

ไปดาํเนินการ 

1.3 โครงการทีส่ามารถใชง้บปกตขิองส่วนราชการดําเนินการได้ ให้ประสานแจ้ง

สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งรบัดาํเนินการ 

2. การทาํโครงการแกป้ญหาของผูร้อ้งฎกีา ควรพจิารณั าประโยชน์ทีเ่กดิจากโครงการ

ว่า ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดกบัชุมชน หมู่บ้านในส่วนรวมมากกว่าแก้ปญหาั

เฉพาะผูร้อ้ง  

3. ทรงให้ความสําคญักบัการประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจกบัผู้ร้อง ชุมชน ใน

ระหวา่งการดาํเนินการโครงการ โดยควรประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจใหเ้หน็ถงึ

พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อน ทัง้น้ี 

สามารถใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุของส่วนราชการในพื้นที่ (วิทยุทหาร 

สถาบนัการศกึษา) หรอืทางเวป็ไซตต่์าง ๆ  

นอกจากน้ี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดม้พีระราชกระแสเกีย่วกบัการดาํเนินงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิีม่าจากฎกีา ในโอกาสต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

- โครงการทีข่อพระราชทานพระมหากรณุานัน้ หากโครงการใดอยูใ่นเขตปาสงวน่

แหง่ ชาต ิ สาํนกังาน กปร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งดแูลเป็นพเิศษ ควรทาํ
ประชาพจิารณ์ หรอืใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตรวจสอบ
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และวเิคราะหผ์ลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย เพราะโครงการทีจ่ะก่อสรา้งในพืน้ทีป่า่
สงวนแหง่ชาตคิวรตอ้งดแูลเป็นพเิศษ เพือ่ปองกนัไมใ่หเ้กดิการบุกรกุทาํลายปาไม้้ ่

เกนิความจาํเป็น 
- การก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ําทีอ่ยูใ่นเขตปาสงวนแหง่ชาติ  ควรจะพจิารณาทบทวนใหแ้น่

ชดัอกีครัง้ เพราะเป็นพืน้ทีใ่นเขตปาสงวนแหง่ชาติ่  
- การก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ําทีอ่ยูใ่นเขตปาเพือ่การอนุรกัษ์  ควรใหก้รมปาไมพ้จิารณ่ ่

ทบทวนถงึความเหมาะสมอกีครัง้หน่ึง  
 

  ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จรงกรณีราษฎรทลูเกล้าฯ ถวายฎีกาิ  
 

         สํานักงาน กปร. ได้กําหนดกระบวนการทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ราษฎรทลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา และกรอบระยะเวลาในการปฏบิตังิานโดยใหส้รุปเรื่องเสนอสาํนกั
ราชเลขาธิการภายในไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจากสํานักราชเลขาธิการ โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี   
 ขัน้ตอนท่ี 1 : ในกรณีทีร่าษฎรทลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา สาํนกัราชเลขาธกิารจะเป็น
ผูร้บัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ หลงัจากนัน้จะแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยและจงัหวดัในพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัความเดือดร้อนของประชาชนว่ามจีรงิหรอืไม่ พร้อมทัง้แจ้งเรื่องมายงั
สํานักงาน กปร. เพื่อพจิารณาและเสนอแนะขอ้คดิเห็นพร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปญหาที่ั

เกดิขึน้   
 จากนัน้ ภายใน 8 วันทําการ นับจากได้ร ับหนังสือจากสํานักราช
เลขาธิการ สํานักงาน กปร. จะทําหนังสอืแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเป็นกรณีๆ ไป เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล หรอืขอ้มูลองค์กรทีทู่ลเกลา้ฯ ถวาย
ฎกีา สภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูสิงัคมของพืน้ที ่ปญหา ความตอ้งการ แผนการดาํเนินการให้ั

ความช่วยเหลอืปกตขิองภาครฐั เช่น แผนพฒันาตําบล แผนพฒันาจงัหวดั และขอ้มูลด้าน
เทคนิคการดาํเนินงาน ตลอดจนพจิารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ั  

กรณทีีร่าษฎรมหีนงัสอืรอ้งทุกขโ์ดยตรงมาทีส่าํนกังาน กปร.   
ใหเ้จา้หน้าทีส่าํนกังาน กปร. แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีน่ัน้ ๆ พจิารณาเบือ้งตน้ก่อน 
รวมถงึราษฎรรอ้งทุกขผ์า่นทางองคมนตรดีว้ย 
 
 ขัน้ตอนท่ี 2 : เมื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบประมาณ 1 เดอืน  
สํานักงาน กปร. จะจดัส่งเจ้าหน้าที่เขา้ร่วมในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในพื้นที่ร่วมกบั
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หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซึง่กระบวนการทํางานระหว่างการลง
พืน้ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
  2.1  การจดัทาํประชาพจารณ์ิ เบือ้งต้น 
    การประชาพิจารณ์เกิดจากการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งต่างๆ มารว่มในการพจิารณา ซึง่สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
    2.1.1  หนวยงานท่ีเก่ียวข้อง่  
     1)  กรณีฎกีาเกี่ยวกบัการขอพระราชทานแหล่งน้ํา  หน่วยงานที ่            
นัดหมายมาร่วมแสดงความคดิเหน็ไดแ้ก่ 

 กรมชลประทาน  
-  กลุ่มกจิกรรมพเิศษ 
-   เจา้หน้าทีช่ลประทานในพืน้ที ่ไดแ้ก่ สํานักชลประทาน 
โครงการชลประทานจงัหวดั โครงการก่อสร้าง ฝาย่

ออกแบบ ฝายพจิารณาโครงการ่  
 กรมอุทยานแห่งชาต  ิสตัวป์า และพนัธุ์พชื ่ / กรมปาไม ้่

เพื่อมาร่วมใหค้วามชดัเจนเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีจ่ะพจิารณาเป็นสถานทีก่่อสรา้งฝายหรอือ่างเกบ็
น้ํา โดยหากตรวจสอบเบือ้งตน้พบว่า พืน้ทีท่ีจ่ะดาํเนินการก่อสรา้งอยู่ในเขตอุทยานฯ กจ็ะม
การทาํหนังสอืเชญิหวัหน้าอุทยานฯ นัน้ๆมาร่วมตรวจสอบดว้ย 

 กรมทร พัย าก ร น้ํ า  /  กรมทร พัย าก ร น้ํ าบ าด าล  / 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั / กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อมา
ตรวจสอบความซํ้าซอ้นเกีย่วกบัแผนงานและงบประมาณทีจ่ดัใหก้บัทอ้งถิน่ในแต่ละปี    

 ฝายปกครองในพืน้ที่่   ไดแ้ก่ 
- จงัหวดั / อาํเภอ 
- องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
- กาํนัน  ผูใ้หญ่บา้น 

 ราษฎรผูท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา และราษฎรทีม่สีว่นได ้          
สว่นเสยีหากจะดาํเนินงานโครงการ 

 และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
     

   2)  กรณีฎกีาเกี่ยวกบัเรื่องอื่นๆ  กจ็ะพจิารณาว่าเรื่องนัน้ๆ มี
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหน่วยงานใดบา้ง ยกตวัอย่างเช่น หากขอพระราชทานถนน กค็วรเชญิกรม
ทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานหลกัทีเ่ขา้ร่วมตรวจสอบ และควรพจิารณาถงึสภาพพืน้ที่ทีจ่ะ
เขา้ไปให้ความช่วยเหลอืว่า อยู่ในพื้นที่ของใคร ซึ่งต้องเชญิเจ้าของพื้นที่มาให้ความคดิเหน็
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ด้วย นอกจากน้ีก็เชญิฝายปกครองในพื้นที่ ราษฎรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและราษฎรในพื้นที่่
มารว่มตรวจสอบเชน่กนั  
    2.1.2  ประเด็นของการพูดคุยปรึกษาหารือ จะประกอบด้วย
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

- ปญหาความเดอืดร้ั อนทีเ่กดิขึน้ของราษฎรผูท้ลูเกลา้ฯ ถวายฎกีา 
- โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในพื้นที่ หากราษฎรขอพระราชทาน

ความช่วยเหลือเรื่อง น้ํา กต็อ้งตรวจสอบแหลง่นํ้าท ีใ่ชอ้ยู่
ปจจุบนัั  

- ขอ้มูลเกี่ยวกบัความซํ้าซอ้นของโครงการ โดยการสอบถามจา
จังหวัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า โครงการที่ราษฎร
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซํ้าซอ้นกบัแผนงานชว่ยเหลอืปกตขิอ
ภาครฐัหรอืไม ่

- สถานะของพื้นที่ที่จะพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืราษฎรว่าอยู่ในเขตรบัผดิชอบของหน่วยงานใด และมี
แนวทางในการขอเขา้ใชพ้ืน้ทีไ่ดอ้ยา่งไร 

- ขอ้เสนอแนะและการมสีว่นร่วมขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่
ที ่สามารถเขา้มารว่มมอืในการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ราษฎร 

- การพดูคุยควรใหไ้ดข้อ้สรปุเกีย่วกบัแนวทางในการแกไ้ขปญหาที่ั
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่และประโยชน์ทีเ่กดิขึน้สงูสดุ 

 ทัง้น้ี การพดูคุยสอบถามกบัราษฎรของสาํนักงาน กปร. จะตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการสรา้งเงือ่นไขใหก้บัหน่วยงาน  องคก์ร และชมุชน  เชน่  

- การใหส้ญัญาวา่จะใหก้ารสนบัสนุนโครงการ/งบประมาณในการ
ชว่ยเหลอืราษฎร 

- ไมเ่ขา้ไปรว่มเจรจาในเรือ่งปญหาความขดัแยง้ต่างๆ ั เชน่ เจรจา
ปญหาขดัแยง้ทีด่นิ  ซึง่ในเรือ่งน้ีจะตอ้งใหช้มุชนเจรจากนัเอง โดยั

ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบไปรว่มในการใหข้อ้มลู  
   2.2  การตรวจสอบข้อเทจ็จรงในพืน้ท่ีิ  
    -   เมื่อพูดคุยปรกึษาหารอืไดข้อ้สรุปเบือ้งตน้แลว้ กจ็ะถงึขัน้ตอนของ
การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝาย่ จะได้ร่วมลงพื้นที่โดย 
เพือ่ใหไ้ดเ้หน็สภาพพืน้ทีจ่รงิ 
    -  เน้นการสํารวจและตรวจสอบสภาพภูมปิระเทศและภูมสิงัคมของ
พืน้ที ่เพือ่พจิารณารปูแบบ/วธิกีารและทางเลอืกในการใหค้วามชว่ยเหลอืราษฎรอยา่งเหมาะสม 
    -  ระหวา่งทีเ่ดนิทางตรวจสอบพืน้ที ่จะมกีารมอบหมายเจา้หน้าทีบ่างสว่น
พดูคุยกบัราษฎรในพืน้ที ่เพือ่ใหท้ราบถงึสภาพปญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของราษฎรั  



 5 

    -  ใชเ้ครือ่งตรวจจบัพกิดัพืน้ที ่เพื่อดาํเนินการตรวจสอบสภาพพืน้ทีใ่ห้
แน่ชดั สาํหรบันํามาเป็นขอ้มลูในการเขยีนรายงานทลูเกลา้ฯ ถวายในลาํดบัต่อไป 
 
  ขัน้ตอนท่ี 3 : หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสรุปผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มทัง้
พจิารณาหาแนวทางในการใหค้วามชว่ยเหลอื โดยหน่วยงานต่างๆ ไดก้ําหนดระยะเวลาในการสง่
ขอ้มลูมายงัสาํนกังาน กปร. ดงัน้ี 
   (1)  กรมชลประทาน พจิารณาตรวจสอบทางด้านเทคนิควศิวกรรม         
โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
   (2)  กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์าและพนัธุ์พชื พจิารณาตรวจสอบพืน้ที่่

ปา่ โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 
   (3)  กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา 15 วนั 
   (4)  หน่วยงานอื่นๆ ระยะเวลา 30 วนั 
 

 ขัน้ตอนท่ี 4 : เมื่อไดร้บัขอ้มูลตามขัน้ตอนที ่3 แลว้ สาํนักงาน กปร. จะ
ดําเนินการสรุปขอ้เทจ็จรงิ พรอ้มใหค้วามเหน็ประกอบการพจิารณาเกีย่วกบัแนวทางในการ
ใหค้วามช่วยเหลอืหรอืแกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อจดัส ่งใหส้ําน ักราชเลขาธกิาร ั โดย
ระยะเวลาในการจดัทํารายงานสรุปเสนอไปยงัสํานักราชเลขาธกิาร จะตอ้งจดัทําใหแ้ลว้เสรจ็
ภายใน 40 วนั หลงัจากไดร้บัหนงัสอืตอบความเหน็ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งฉบบัสดุทา้ย  
   ทัง้น้ี การเขยีนรายงานจะประกอบดว้ย 3 สว่นคอื เรือ่งเดมิ ขอ้เทจ็จรงิ 
และความเหน็ของสาํนกังาน กปร. ซึง่เน้ือหาในรายงานจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ ถูกตอ้ง และ
เกิดจากการประมวลความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทุกฝาย ที่ได้่
รว่มกนัพจิารณาแกไ้ขปญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัราษฎรั  โดยในสว่นความเหน็ของสาํนกังาน 
กปร. เกี่ยวกบัการรบัเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิต้องแสดงอย่างชดัเจนว่า 
เห็นสมควรรบัเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร หรือวา ไมเห็นสมควรรบัเป็นิ ่ ่
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ กรณีที่เหน็ว่าไม่ควรรบัเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดํารอิาจเสนอแนะถึงแนวทางให้ความช่วยเหลอืในรูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิไปด้วยใน
รายงานทลูเกลา้ฯ ถวาย 
    สาํหรบัหลกัการพจิารณารบัเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
จะมกีารพจิารณาในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1)  โครงการฯ ดังกล่าวเกิดจากปญหาความเดือดร้อน หรือความั

ต้องการของประชาชนในพื้นที่นัน้ ๆ จรงิ โดยต้องวเิคราะห์ให้เหน็ถงึสาเหตุและปญหาของั

ประชาชนและมขีอ้มลูประกอบ เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึสภาพปญหาั  
    2) โครงการฯ ดงักลา่วจะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้ต่อขอ้กฎหมาย 
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    3) ควรพจิารณาถึงความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสงัคมท้องถิ่น 
หลกีเลีย่งการแก้ไขปญหาความเดอืดรอ้นใหก้บัคนกลุ่มหน่ึง โดยสรา้งประโยชน์ใหก้บัคนอกีกลุ่มั

หน่ึง ไมว่า่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิเกีย่วกบัการลงทุนนัน้ จะมคีวามเหมาะสมเพยีงใดกต็าม 
   4) โครงการฯ ดงักล่าวจะต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
รนุแรงและในวงกวา้ง 
   5) ในกรณีที่เกิดกรณีพิพาทเรื่องที่ดินหรือเกิดข้อขดัแย้งอื่นๆ ใน
ชมุชน ประชาชนในพืน้ทีจ่ะตอ้งรว่มกนัแกไ้ขปญหาทีเ่กดิขึน้ใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนั  
   6) โครงการฯ ดงักล่าวจะต้องเกดิประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน
ในพื้นที่ หากโครงการฯ ใดไม่สามารถช่วยเหลอืได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่ที่ร้องขอหรอืทุก
ประการทีร่อ้งขอ จะตอ้งมเีหตุผลทางดา้นเทคนิคประกอบการพจิารณา ตลอดจนหาวธิกีารอื่น
ในการใหค้วามชว่ยเหลอืต่อไป 
   7) โครงการฯ จะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับรายละเอียดของภูมิ
ประเทศ ภูมสิงัคมของพื้นที่ ยกตวัอย่างเช่น ราษฎรในพื้นที่มคีวามต้องการใช้น้ําเพื่
การเกษตร แต่เน่ืองดว้ยพืน้ทีเ่ป็นทีสู่ง เป็นเนินเขา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจงึต้องพจิารณาให้
ความชว่ยเหลอื โดยจะดาํเนินการก่อสรา้งฝาย เพือ่จดัหาน้ําใหแ้ก่ราษฎร  
   8) ประชาชนจะตอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการดําเนินงานโครงการตัง้แต่
ตน้ โดยร่วมกนัจดัตัง้เป็นกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าตัง้แต่ก่อนดําเนินงาน อกีทัง้รว่มประชมุออกความคดิเห็
ต่อรูปแบบและวธิกีารดําเนินงานโครงการ ร่วมรบัทราบขอ้มูลการดําเนินงานโครงการ ร่วม
บรหิารจดัการโครงการเมือ่ดาํเนินงานโครงการแลว้เสรจ็ ประการสาํคญัผลจากการดาํเนินงาน
โครงการดงักลา่วประชาชนจะเป็นผูร้ว่มรบัประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 
   9) สําหรบัการพจิารณาโครงการฯ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปา่  เพื่อการ
อนุรกัษแ์ละปาอื่นๆ จะมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ่ 5 ประการ ดงัน้ี 

     (1)  หลกักฎหมาย 
     (2)  นโยบายของรฐั 
     (3)  หลกัทางวชิาการ 
     (4)  หลกัความเหมาะสม 
     (5)  ผลกระทบทีจ่ะตามมา 
 
 ทัง้น้ี  การพจิารณาจะไม่นําขอ้กฎหมายมาเป็นขอ้อ้างเพื่อการไม่กระทํา และไม่

ควรนําความตอ้งการของผูใ้ดมาเป็นขอ้อา้งทีจ่ะมาฝาฝืนกฎหมาย ซึง่วธิกีารทีด่ทีีส่ดุคอืการนํา่

ความเหมาะสมมาพจิารณา 
 


