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คูมือกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา
1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) เป น หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ ป ระสานงานในการสนองพระราชดํ า ริ เ พื่ อ ให เ กิ ด เป น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินงานตามภารกิจของ สํานักงาน กปร. นั้น กระบวนงานหลักที่สําคัญ
คือ กระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการสมารถดํ าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทําคูมือกระบวนงานฎีกาขอ
พระราชทานพระมหากรุณา นั้น มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา
2. เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงาน กปร.
3. เพื่อใหสวนราชการและผูที่เกี่ยวของไดทราบขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานดานการวิเคราะห
โครงการของ สํานักงาน กปร.

2. ขอบเขต
สํานักงาน กปร. กําหนดขอบเขตของกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้


สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเกี่ยวกับ ฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อให
เกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. คําจํากัดความ
คําจํากัดความ ประกอบดวย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายความวา แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ที่สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา นั้น สํานักงาน กปร. ได
มอบหมายใหผูมีสวนรับผิดชอบหลัก ประกอบดวย
1. สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1 และ2 มีหนาที่รับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา
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5. Work Flow กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนงานประสานวิเคราะหและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

1.

ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ขอกําหนดที่ สําคัญ

สํานักงาน กปร. รับหนังสือที่สํานักราชเลขาธิการ กลุมชวยอํานวยการ
สงมาใหเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและความเห็นใน
การดําเนินการเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย ประกอบการ
พิจารณา

-สงเรื่องให สํานักพื้นที่
ภายใน 1 วัน

ดําเนินการภายใน 8 วัน

สํานักพื้นที่ที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาขอมูลและ สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค
พิจารณาจัดทําหนังสือเพื่อขอความรวมมือ
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง
ประกอบดวย จังหวัด และกรม ที่เกี่ยวของ

-พิจารณาความเหมาะสมของ
การประสานหนวยงานที่ตรง
ตามภารกิจที่ราษฎรขอ
พระราชทานพระมหากรุณา

-

สํานักพื้นที่ ประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับ สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ตรวจสอบสภาพปญหา และ
แนวทางการแกไข
พื้นที่และสวนกลางที่เกี่ยวของ ราษฎร ในพื้นที่ ทํา
การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ประสานตรวจสอบขอเท็จจริง

3.

ผูรับผิดชอบ

หนังสือจาก
สํานักราช
เลขาธิการฯ

2.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

4.

ผูบริหาร
เห็นชอบ

6.
ทูลเกลาถวายฯ รายงาน

ผูรับผิดชอบ

ขอกําหนดที่ สําคัญ

ความถูกตองและชัดเจน

สํานักพื้นที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของใหครบถวน
ถูกตอง จัดทํารายงานเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย เสนอ
หานผูบริหารสานงาย

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค -

ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 40 วัน นับแตได
ขอมูลครบถวน

ผูบริหารสายงานและ ลปร. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอไปยังสํานักราชเลขาธิการ

ผูบริหารสายและ
ลปร.

-

สํานักพื้นที่นํารายงานเสนอ สํานักราชเลขาธิการ
เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค -

จัดทํารายงานทูลเกลาฯ ถวาย

5.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานมีความชัดเจน และ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
และเหมาะสม

ไมเห็นชอบ
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ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

7.

สํานักงาน กปร. ติดตามการ
ดําเนินงาน/

ลปร. และผูบริหาร
สายงาน

ขอกําหนดที่ สําคัญ
-

สํานักราชเลขาธิการ แจงเรื่องทีทรงพิจารณา
รายงานแลวทรงมีพระราชวินิจฉัย ใหสํานักงาน
กปร. ทราบ

-

สํานักพื้นที่แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ใหทราบพระราชวินิจฉัย และติดตามการ
ดําเนินงานตามพระราชวินิจฉัย

-

สํานักพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน รวมทั้ง
พิจารณาประสานจัดทําแผนงาน โครงการ และ
วิเคราะหโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ
กรณี ที่ตองของรับการสนับสนุนจาก กปร.

สํานักงาน กปร. แจง
หนวยงานดําเนินการ

9.

ผูรับผิดชอบ

สํานักราชเลขาธิการแจงเรื่อง
พระราชวินิจฉัย

8.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ดําเนินการดวยความเรงดวน

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน
ความถูกตองและครบถวน

จัดรายงานเพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สํานักพื้นที่รายงานผลการดําเนินงานเมื่อ
โครงการแลวเสร็จ จัดทําเปนรายงานเพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวาย เสนอผูบริหารเห็นชอบ สงให
สํานักราชเลขาธิการตอไป
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ผูรับผิดชอบ
สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค และผูบริหาร
สํานักงาน กปร.

ขอกําหนดที่ สําคัญ

6. มาตรฐานงาน
สํ า นั ก งาน กปร. ประกาศมาตรฐานฎี ก าขอพระราชทานพระมหากรุ ณ า ในการแจ ง
หนวยงานเพื่อประสานการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 8 วันทําการ

7. ระบบติดตามประเมินผล
สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1 และ2 เปนผูดําเนินการติดตามและรายงานผลการ
ติดตามเสนอตอผูบริหารในการประชุมผูบริหาร

8. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิง ประกอบดวย
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534

9. แบบฟอรมที่ใช
สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1 และ2 ไดกําหนดแบบฟอรมในการติดตามผลการ
ดําเนินงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา
***************************************************************************
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(เอกสารประกอบ)

การปฏิบัติงานการตรวจสอบขอเท็จจริง
กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาของสํานักงาน กปร.
 ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนการทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี
ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยใหสรุปเรื่องเสนอ
สํานักราชเลขาธิการภายในไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ในกรณีที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา สํานักราชเลขาธิการจะ
เปนผูรับเรื่องราวรองทุกข หลังจากนั้นจะแจงใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนวามีจริงหรือไม พรอมทั้งแจง
เรื่องมายังสํานักงาน กปร. เพื่อพิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็นพรอมหาแนวทางในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
จากนั้น ภายใน 8 วันทําการ นับจากไดรับหนังสือจากสํานักราช
เลขาธิการ สํานักงาน กปร. จะทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรณีๆ ไป เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลองคกรที่ทูลเกลาฯ
ถวายฎีกา สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิสังคมของพื้นที่ ปญหา ความตองการ แผนการ
ดําเนินการใหความชวยเหลือปกติของภาครัฐ เชน แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาจังหวัด
และขอมูลดานเทคนิคการดําเนินงาน ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบประมาณ 1 เดือน
สํานักงาน กปร. จะจัดสงเจาหนาที่เขารวมในการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ซึ่งกระบวนการทํางานระหวางการลง
พื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถอธิบายได ดังนี้
2.1 การประชุมหารือเบื้องตน
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การประชุ ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ก ารเชิ ญ เจ า หน า ที่ จ ากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของตางๆ มารวมในการพิจารณา ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
2.1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กรณีฎีกาเกี่ยวกับการขอพระราชทานแหลงน้ํา หนวยงาน
ที่
นัดหมายมารวมแสดงความคิดเห็นไดแก
 กรมชลประทาน
- กลุมกิจกรรมพิเศษ
- เจ า หน า ที่ ช ลประทานในพื้ น ที่ ได แ ก สํ า นั ก
ชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการ
กอสราง ฝายออกแบบ ฝายพิจารณาโครงการ
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช / กรมปา
ไม เพื่อมารวมใหความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะพิจารณาเปนสถานที่กอสรางฝายหรือ
อา งเก็บ น้ํา โดยหากตรวจสอบเบื้อ งตน พบวา พื้น ที่ที่จ ะดํา เนิน การกอ สรา งอยูใ นเขต
อุทยานฯ ก็จะมีการทําหนังสือเชิญหัวหนาอุทยานฯ นั้นๆมารวมตรวจสอบดวย
 กรมทรัพยากรน้ํา / กรมทรัพ ยากรน้ํา บาดาล / กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมาตรวจสอบความซ้ํา ซอนเกี่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณที่จัดใหกับทองถิ่นในแตละป
 ฝายปกครองในพื้นที่ ไดแก
จังหวัด / อําเภอ
องคการบริหารสวนตําบล
กํานัน ผูใหญบาน
 ราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และราษฎรที่มีสวน
ได
สวนเสียหากจะดําเนินงานโครงการ
2) กรณีฎีกาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ก็จะพิจารณาวาเรื่องนั้นๆ มี
หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานใดบาง ยกตัวอยางเชน หากขอพระราชทานถนน ก็ควรเชิญ
กรมทางหลวงชนบทเปนหนวยงานหลักที่เขารวมตรวจสอบ และควรพิจารณาถึงสภาพ
พื้นที่ที่จะเขาไปใหความชวยเหลือวา อยูในพื้นที่ของใคร ซึ่งตองเชิญเจาของพื้นที่มาให
ความคิดเห็นดวย นอกจากนี้ก็เชิญฝายปกครองในพื้นที่ ราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกาและ
ราษฎรในพื้นที่มารวมตรวจสอบเชนกัน
2.1.2 ประเด็นของการพูดคุยปรึกษาหารือ จะประกอบดวย
ประเด็นตางๆ ดังนี้
- ปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้นของราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกา
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- โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในพื้นที่ หากราษฎรขอพระราชทาน
ความชวยเหลือเรื่องน้ํา ก็ตองตรวจสอบแหลงน้ําที่ใชอยูใน
ปจจุบัน
- ขอมูลเกี่ยวกับความซ้ําซอนของโครงการ โดยการสอบถาม
จากจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ วา โครงการที่ราษฎร
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ซ้ําซอนกับแผนงานชวยเหลือปกติของ
ภาครัฐหรือไม
- สถานะของพื้นที่ที่จะพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหความ
ชว ยเหลื อ ราษฎรว า อยู ใ นเขตรับ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานใด
และมีแนวทางในการขอเขาใชพื้นที่ไดอยางไร
- ข อ เสนอแนะและการมี ส ว นร ว มขององค ก ารปกครองส ว น
ทองถิ่นที่ สามารถเขามารวมมือในการใหความชวยเหลือแก
ราษฎร
- การพู ด คุ ย ควรให ไ ด ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ แนวทางในการแก ไ ข
ป ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ และประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น
สูงสุด
ทั้งนี้ การพูดคุยสอบถามกับราษฎรของสํานักงาน กปร. จะตอง
ไมมีลักษณะเปนการสรางเงื่อนไขใหกับหนวยงาน องคกร และชุมชน เชน
- การใหสัญญาวาจะใหการสนับสนุนโครงการ/งบประมาณใน
การชวยเหลือราษฎร
เชน
- ไมเขาไปรวมเจรจาในเรื่องปญหาความขัดแยงตางๆ
เจรจาปญหาขัดแยงที่ดิน ซึ่งในเรื่องนี้จะตองใหชุมชนเจรจา
กันเอง โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบไปรวมในการใหขอมูล
2.2 การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่
- เมื่อพูดคุยปรึกษาหารือไดขอสรุปเบื้องตนแลว ก็จะถึงขั้นตอน
ของการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายจะไดรวมลงพื้นที่
โดย เพื่อใหไดเห็นสภาพพื้นที่จริง
- เนนการสํารวจและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของ
พื้นที่ เพื่อพิจารณารูปแบบ/วิธีการและทางเลือกในการใหความชวยเหลือราษฎรอยา ง
เหมาะสม
- ระหวางที่เดินทางตรวจสอบพื้นที่ จะมีการมอบหมายเจาหนาที่
บางสวนพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ราษฎร
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- ใช เ ครื่อ งตรวจจั บ พิ กั ด พื้น ที่ เพื่ อดํ า เนิ น การตรวจสอบสภาพ
พื้นที่ใหแนชัด สําหรับนํามาเปนขอมูลในการเขียนรายงานทูลเกลาฯ ถวายในลําดับตอไป
ขั้นตอนที่ 3 : หนวยงานที่เกี่ยวของสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอม
ทั้งพิจารณาหาแนวทางในการใหความชวยเหลือ โดยหนวยงานตางๆ ไดกําหนดระยะเวลาใน
การสงขอมูลมายังสํานักงาน กปร. ดังนี้
(1) กรมชลประทาน พิจารณาตรวจสอบทางดานเทคนิควิศวกรรม
โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน
(2) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พิจารณาตรวจสอบ
พื้นที่ปา โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
(3) กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา 15 วัน
(4) หนวยงานอื่นๆ ระยะเวลา 30 วัน
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 3 แลว สํานักงาน กปร. จะ
ดําเนินการสรุปขอเท็จจริง พรอมใหความเห็นประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางใน
การใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดสงใหสํานักราชเลขาธิการ โดย
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปเสนอไปยังสํานักราชเลขาธิการ จะตองจัดทําใหแลว
เสร็จภายใน 40 วัน หลังจากไดรับหนังสือตอบความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของฉบับ
สุดทาย
ทั้ ง นี้ การเขี ย นรายงานจะประกอบด ว ย 3 ส ว นคื อ เรื่ อ งเดิ ม
ขอเท็จจริง และความเห็นของสํานักงาน กปร. ซึ่งเนื้อหาในรายงานจะตองเปนขอมูลที่
แทจริง ถูกตอง และเกิดจากการประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกฝาย ที่ไดรวมกันพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎร โดยใน
ส ว นความเห็ น ของสํ า นั ก งาน กปร. เกี่ ย วกั บ การรั บ เป น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จะแสดงจุดยืนอยางชัดเจนวา เห็นสมควรรับเปนโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือวา ไมเห็นสมควรรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรณี
ที่เห็นวาไมควรรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาจเสนอแนะถึงแนวทางให
ความชวยเหลือในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมไปดวยในรายงานทูลเกลาฯ ถวาย
สํ า หรั บ หลั ก การพิ จ ารณารั บ เป น โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จะมีการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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1) โครงการฯ ดังกลาวเกิดจากปญหาความเดือดรอน หรือความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ จริง โดยตองวิเคราะหใหเห็นถึงสาเหตุและปญหาของ
ประชาชนและมีขอมูลประกอบ เพื่อชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหา
2) โครงการฯ ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงตอขอกฎหมาย
3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น
หลีกเลี่ยงการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับคนกลุมหนึ่ง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีก
กลุมหนึ่ง ไมวาประโยชนทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็
ตาม
4) โครงการฯ ดั งกล าวจะต องไม เกิ ดผลกระทบต อสิ่ งแวดล อมอย าง
รุนแรงและในวงกวาง
5) ในกรณี ที่ เ กิ ด กรณี พิ พ าทเรื่ อ งที่ ดิ น หรื อ เกิ ด ข อ ขั ด แย ง อื่ น ๆ ใน
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่จะตองรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหแลวเสร็จกอน
6) โครงการฯ ดังกลาวจะตองเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอประชาชนใน
พื้นที่ หากโครงการฯ ใดไมสามารถชวยเหลือไดอยางครอบคลุมในพื้นที่ที่รองขอหรือทุก
ประการที่รองขอ จะตองมีเหตุผลทางดานเทคนิคประกอบการพิจารณา ตลอดจนหาวิธีการ
อื่นในการใหความชวยเหลือตอไป
7) โครงการฯ จะต อ งมี รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ รายละเอี ย ดของภู มิ
ประเทศ ภูมิสังคมของพื้นที่ ยกตัวอยางเชน ราษฎรในพื้นที่มีความตองการใชน้ําเพื่อ
การเกษตร แตเนื่องดวยพื้นที่เปนที่สูง เปนเนินเขา หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองพิจารณา
ใหความชวยเหลือ โดยจะดําเนินการกอสรางฝาย เพื่อจัดหาน้ําใหแกราษฎร
8) ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการตั้งแต
ตน โดยรวมกันจัดตั้งเปนกลุมผูใชน้ําตั้งแตกอนดําเนินงาน อีกทั้งรวมประชุมออกความ
คิ ด เห็ น ต อ รู ป แบบและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ ร ว มรั บ ทราบข อ มู ล การดํ า เนิ น งาน
โครงการ รวมบริหารจัดการโครงการเมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ ประการสําคัญผล
จากการดําเนินงานโครงการดังกลาวประชาชนจะเปนผูรวมรับประโยชนที่เกิดขึ้น
9) สําหรับการพิจารณาโครงการฯ ที่อยูในเขตพื้นที่ปา เพื่อการ
อนุรักษและปาอื่นๆ จะมีหลักเกณฑในการพิจารณา 5 ประการ ดังนี้
(1) หลักกฎหมาย
(2) นโยบายของรัฐ
(3) หลักทางวิชาการ
(4) หลักความเหมาะสม
(5) ผลกระทบที่จะตามมา
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ทั้งนี้ การพิจารณาจะไมนําขอกฎหมายมาเปนขออางเพื่อการไมกระทํา และ
ไมควรนําความตองการของผูใดมาเปนขออางที่จะมาฝาฝนกฎหมาย ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือ
การนําความเหมาะสมมาพิจารณา
 การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดขึ้นจากการทูลเกลาฯ
ถวายฎีกา
ในกรณีที่ไดพระราชทานพระมหากรุณาฯ ใหดําเนินการใหความชวยเหลือ
แก
ผู ทู ล เกล า ฯ ถวายฎี ก า และทรงรั บ โครงการนั้ น ๆ ไว เ ป น โครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงาน กปร. จะตองดําเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
 การจัดทําโครงการ
ดํ า เนิ น การประสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด ทํ า แผนงาน
โครงการฯ ขึ้นโดยยึดกรอบในการดําเนินงานตามที่ไดพระราชทานพระมหากรุณาฯ ไว
แลว และกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแนว
ทางการแกไขปญหาที่ไดทูลเกลาฯ ถวาย โดยมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นที่โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน
ส ว นกรณี พื้ น ที่ โ ครงการอยู ใ นเขตป า นั้ น หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
จะตองดําเนินการขออนุมัติ อนุญาตใหแลวเสร็จตามขั้นตอนของกฎหมาย พรอมทั้งสง
สําเนาการอนุมัติ อนุญาต เพื่อประกอบการขอรับการสนับสนุนงบกลาง กปร. ตอไป
 การอนุมัติโครงการ
เมื่อจัดทําแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานเสร็จ
เรียบรอยแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเสนอโครงการผานตนสังกัดระดับกรมและระดับ
กระทรวงมายังสํานักงาน กปร. เพื่อนําเขากระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
กลางที่ตั้งไวสําหรับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งบกลาง กปร.) โดยจะ
พิ จารณาตามหลั กเกณฑ การวิ เคราะห โครงการที่ กํ าหนดไว และนํ าเสนอความเห็ นต อ
นายกรั ฐมนตรี ประธาน กปร. เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ หลั กการและวงเงิ นงบประมาณในการ
ดําเนินงานตอไป
 การกํากับดูแล สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนํา
หลังจากที่ประธาน กปร. ไดพิจารณาอนุมัติแผนงาน / โครงการ
และงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินงานโครงการฯ โดยสํานักงาน กปร.
จะทําหนาที่กํากับ ดูแล สนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองกับแนวพระราชดําริและเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
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 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ
สํานักงาน กปร. เป นแกนกลางการติ ดตามความก าวหน าในการ
ดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงการฯ
เพื่อทราบผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนประโยชนที่
ประชาชนจะไดรับ
 การจัดทํารายงานขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
สํานักงาน กปร. รับผิดชอบในการจั ดทํ ารายงานผลการดําเนิ นงาน
โครงการฯ ขึ้น ทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาทเปนระยะๆ ตามโอกาส
ที่เหมาะสม อาทิเชน เมื่อดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ชวงกอนที่พระบรมวงศจะเสด็จพระ
ราชดําเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส หรือชวง
กอนเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการฯ เปนตน
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