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คูมือกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีประสานงานในการสนองพระราชดําริเพื่อใหเกิดเปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินงานตามภารกิจของ สํานักงาน กปร. นั้น กระบวนงานหลักท่ีสําคัญ
คือ กระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อสนับสนุนใหสวนราชการสมารถดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทําคูมือกระบวนงานฎีกาขอ
พระราชทานพระมหากรุณา นั้น มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 

2. เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. 

3. เพื่อใหสวนราชการและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบข้ันตอน และวิธีการดําเนินงานดานการวิเคราะห
โครงการของ สํานักงาน กปร. 

2. ขอบเขต 

 สํานักงาน กปร. กําหนดขอบเขตของกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้ 

 สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเก่ียวกับ ฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาเพื่อให
เกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3. คําจํากัดความ 

 คําจํากัดความ ประกอบดวย 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายความวา แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบในกระบวนงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา นั้น สํานักงาน กปร. ได
มอบหมายใหผูมีสวนรับผิดชอบหลัก ประกอบดวย 

1. สํานักประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 1 และ2 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 
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5. Work Flow กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนงานประสานวิเคราะหและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้  

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 1.   
 
 
 
 

- สํานักงาน กปร. รับหนังสือที่สํานักราชเลขาธิการ
สงมาใหเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและความเห็นใน
การดําเนินการเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย ประกอบการ
พิจารณา 

กลุมชวยอํานวยการ -สงเรื่องให สํานักพื้นที่ 
ภายใน 1 วัน 

 2.   ดําเนินการภายใน 8 วัน สํานักพื้นที่ที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาขอมูลและ
พิจารณาจัดทําหนังสือเพื่อขอความรวมมือ
หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง 
ประกอบดวย จังหวัด และกรม ที่เกี่ยวของ 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค -พิจารณาความเหมาะสมของ
การประสานหนวยงานที่ตรง
ตามภารกิจที่ราษฎรขอ
พระราชทานพระมหากรุณา 

 3.   - สํานักพื้นที่ ประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับ
พื้นที่และสวนกลางที่เกี่ยวของ ราษฎร ในพื้นที่ ทํา
การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ตรวจสอบสภาพปญหา และ
แนวทางการแกไข 

หนังสือจาก
สํานักราช
เลขาธิการฯ 

ประสานตรวจสอบขอเท็จจริง  

ตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่  
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 4.   ความถูกตองและชัดเจน สํานักพื้นที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของใหครบถวน 
ถูกตอง จัดทํารายงานเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย เสนอ
หานผูบริหารสานงาย 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค - 

 5.   ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 40 วัน นับแตได
ขอมูลครบถวน 

ผูบริหารสายงานและ ลปร. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอไปยังสํานักราชเลขาธิการ 

ผูบริหารสายและ 
ลปร. 

รายงานมีความชัดเจน และ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
และเหมาะสม 

 6.   - สํานักพื้นที่นํารายงานเสนอ สํานักราชเลขาธิการ 
เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค - 

จัดทํารายงานทูลเกลาฯ ถวาย  

ทูลเกลาถวายฯ รายงาน 

ผูบริหาร
เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 7.   - สํานักราชเลขาธิการ แจงเรื่องทีทรงพิจารณา
รายงานแลวทรงมีพระราชวินิจฉัย ใหสํานักงาน 
กปร. ทราบ 

ลปร. และผูบริหาร
สายงาน 

- 

 8.   - สํานักพื้นที่แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
ใหทราบพระราชวินิจฉัย และติดตามการ
ดําเนินงานตามพระราชวินิจฉัย  

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค - 

9.  - สํานักพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน รวมทั้ง 
พิจารณาประสานจัดทําแผนงาน โครงการ และ
วิเคราะหโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณ 
กรณี ที่ตองของรับการสนับสนุนจาก กปร. 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค ดําเนินการดวยความเรงดวน 

สํานักราชเลขาธิการแจงเรื่อง
พระราชวินิจฉัย 

สํานักงาน กปร. แจง
หนวยงานดําเนินการ 

สํานักงาน กปร. ติดตามการ
ดําเนินงาน/ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

  ความถูกตองและครบถวน สํานักพื้นที่รายงานผลการดําเนินงานเมื่อ
โครงการแลวเสร็จ จัดทําเปนรายงานเพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวาย เสนอผูบริหารเห็นชอบ สงให
สํานักราชเลขาธิการตอไป 
 

สํานักพื้นที่ ทั้ง 4 ภาค 
และผูบริหาร 
สํานักงาน กปร. 

- 

 

จัดรายงานเพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวาย 
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6. มาตรฐานงาน 

 สํานักงาน กปร. ประกาศมาตรฐานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ในการแจง
หนวยงานเพื่อประสานการตรวจสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน 8 วันทําการ  

7. ระบบติดตามประเมินผล 

 สํานักประสานงานโครงการพื้นท่ี 1 และ2 เปนผูดําเนินการติดตามและรายงานผลการ
ติดตามเสนอตอผูบริหารในการประชุมผูบริหาร 

8. เอกสารอางอิง 

 เอกสารอางอิง ประกอบดวย 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 

9. แบบฟอรมท่ีใช 

 สํานักประสานงานโครงการพ้ืนท่ี 1 และ2 ไดกําหนดแบบฟอรมในการติดตามผลการ
ดําเนินงานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 

*************************************************************************** 
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(เอกสารประกอบ) 

 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบขอเท็จจริง 

กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาของสํานักงาน กปร. 
 

  ข้ันตอนการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา 
 

         สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนการทํางานตรวจสอบขอเท็จจริงกรณี
ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยใหสรุปเร่ืองเสนอ
สํานักราชเลขาธิการภายในไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   
 ข้ันตอนที่ 1 : ในกรณีท่ีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา สํานักราชเลขาธิการจะ
เปนผูรับเร่ืองราวรองทุกข  หลังจากน้ันจะแจงใหกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในพื้นท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนวามีจริงหรือไม พรอมท้ังแจง
เร่ืองมายังสํานักงาน กปร. เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็นพรอมหาแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน   
 จากน้ัน ภายใน 8 วันทําการ นับจากไดรับหนังสือจากสํานักราช
เลขาธิการ สํานักงาน กปร. จะทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรณีๆ ไป เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล หรือขอมูลองคกรท่ีทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกา สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิสังคมของพื้นท่ี ปญหา ความตองการ แผนการ
ดําเนินการใหความชวยเหลือปกติของภาครัฐ เชน แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาจังหวัด 
และขอมูลดานเทคนิคการดําเนินงาน ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน 
 
 ข้ันตอนที่ 2 : เม่ือแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบประมาณ 1 เดือน  
สํานักงาน กปร. จะจัดสงเจาหนาท่ีเขารวมในการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นท่ีรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ซึ่งกระบวนการทํางานระหวางการลง
พ้ืนท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง สามารถอธิบายได ดังน้ี 
  2.1  การประชุมหารือเบื้องตน 
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    การประชุมท่ีเกิดข้ึนจะมีการเชิญเจาหนาท่ีจากหนวยงานที่
เกี่ยวของตางๆ มารวมในการพิจารณา ซ่ึงสามารถอธิบายได ดังน้ี 
    2.1.1  หนวยงานที่เกี่ยวของ 
     1)  กรณีฎีกาเกี่ยวกับการขอพระราชทานแหลงนํ้า  หนวยงาน
ท่ี             นัดหมายมารวมแสดงความคิดเห็นไดแก 

 กรมชลประทาน  
-  กลุมกิจกรรมพิเศษ 
-   เจ าหน า ท่ีชลประทานในพื้น ท่ี  ไดแก  สํ า นัก
ชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการ
กอสราง ฝายออกแบบ ฝายพิจารณาโครงการ 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช / กรมปา
ไม เพื่อมารวมใหความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะพิจารณาเปนสถานที่กอสรางฝายหรือ
อางเก็บนํ้า โดยหากตรวจสอบเบื้องตนพบวา พื้นที่ที่จะดําเนินการกอสรางอยูในเขต
อุทยานฯ ก็จะมีการทําหนังสือเชิญหัวหนาอุทยานฯ น้ันๆมารวมตรวจสอบดวย 

 กรมทรัพยากรน้ํา / กรมทรัพยากรน้ําบาดาล / กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมาตรวจสอบความซํ้าซอนเกี่ยวกับแผนงานและ
งบประมาณที่จัดใหกับทองถิ่นในแตละป    

 ฝายปกครองในพื้นท่ี  ไดแก 
- จังหวัด / อําเภอ 
- องคการบริหารสวนตําบล 
- กํานัน  ผูใหญบาน 

      ราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และราษฎรที่มีสวน
ได          สวนเสียหากจะดําเนินงานโครงการ 
   2)  กรณีฎีกาเกี่ยวกับเร่ืองอื่นๆ  ก็จะพิจารณาวาเร่ืองน้ันๆ มี
หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานใดบาง ยกตัวอยางเชน หากขอพระราชทานถนน ก็ควรเชิญ
กรมทางหลวงชนบทเปนหนวยงานหลักท่ีเขารวมตรวจสอบ และควรพิจารณาถึงสภาพ
พ้ืนท่ีท่ีจะเขาไปใหความชวยเหลือวา อยูในพื้นท่ีของใคร ซ่ึงตองเชิญเจาของพ้ืนท่ีมาให
ความคิดเห็นดวย นอกจากน้ีก็เชิญฝายปกครองในพื้นท่ี ราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกาและ
ราษฎรในพื้นท่ีมารวมตรวจสอบเชนกัน  
    2.1.2  ประเด็นของการพูดคุยปรึกษาหารือ จะประกอบดวย
ประเด็นตางๆ ดังน้ี 

- ปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึนของราษฎรผูทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกา 
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- โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูในพื้นท่ี หากราษฎรขอพระราชทาน
ความชวยเหลือเร่ืองนํ้า ก็ตองตรวจสอบแหลงนํ้าท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน 

- ขอมูลเกี่ยวกับความซ้ําซอนของโครงการ โดยการสอบถาม
จากจังหวัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ วา โครงการที่ราษฎร
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา ซํ้าซอนกับแผนงานชวยเหลือปกติของ
ภาครัฐหรือไม 

- สถานะของพื้นท่ีท่ีจะพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหความ
ชวยเหลือราษฎรวาอยูในเขตรับผิดชอบของหนวยงานใด 
และมีแนวทางในการขอเขาใชพ้ืนท่ีไดอยางไร 

- ขอเสนอแนะและการมีสวนรวมขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นท่ี สามารถเขามารวมมือในการใหความชวยเหลือแก
ราษฎร 

- การพูดคุยควรใหไดขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแกไข
ปญหาท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และประโยชนท่ีเกิดข้ึน
สูงสุด 

 ท้ังน้ี การพูดคุยสอบถามกับราษฎรของสํานักงาน กปร. จะตอง
ไมมีลักษณะเปนการสรางเง่ือนไขใหกับหนวยงาน  องคกร และชุมชน  เชน  

- การใหสัญญาวาจะใหการสนับสนุนโครงการ/งบประมาณใน
การชวยเหลือราษฎร 

- ไมเขาไปรวมเจรจาในเร่ืองปญหาความขัดแยงตางๆ เชน 
เจรจาปญหาขัดแยงท่ีดิน  ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะตองใหชุมชนเจรจา
กันเอง โดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไปรวมในการใหขอมูล  

   2.2  การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ 
    -   เม่ือพูดคุยปรึกษาหารือไดขอสรุปเบื้องตนแลว ก็จะถึงข้ันตอน
ของการตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นท่ี  ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายจะไดรวมลงพื้นท่ี
โดย เพ่ือใหไดเห็นสภาพพื้นท่ีจริง 
    -  เนนการสํารวจและตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของ
พ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณารูปแบบ/วิธีการและทางเลือกในการใหความชวยเหลือราษฎรอยาง
เหมาะสม 
    -  ระหวางท่ีเดินทางตรวจสอบพ้ืนท่ี จะมีการมอบหมายเจาหนาท่ี
บางสวนพูดคุยกับราษฎรในพื้นท่ี เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ราษฎร 
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    -  ใชเคร่ืองตรวจจับพิกัดพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการตรวจสอบสภาพ
พ้ืนท่ีใหแนชัด สําหรับนํามาเปนขอมูลในการเขียนรายงานทูลเกลาฯ ถวายในลําดับตอไป 
 
  ข้ันตอนที่ 3 : หนวยงานท่ีเกี่ยวของสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอม
ท้ังพิจารณาหาแนวทางในการใหความชวยเหลือ โดยหนวยงานตางๆ ไดกําหนดระยะเวลาใน
การสงขอมูลมายังสํานักงาน กปร. ดังน้ี 
   (1)  กรมชลประทาน พิจารณาตรวจสอบทางดานเทคนิควิศวกรรม         
โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 
   (2)  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พิจารณาตรวจสอบ
พ้ืนท่ีปา โดยระยะเวลาตรวจสอบจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
   (3)  กระทรวงมหาดไทย ระยะเวลา 15 วัน 
   (4)  หนวยงานอื่นๆ ระยะเวลา 30 วัน 
 
 

 ข้ันตอนที่ 4 : เม่ือไดรับขอมูลตามขั้นตอนที่ 3 แลว สํานักงาน กปร. จะ
ดําเนินการสรุปขอเท็จจริง พรอมใหความเห็นประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางใน
การใหความชวยเหลือหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดสงใหสํานักราชเลขาธิการ โดย
ระยะเวลาในการจัดทํารายงานสรุปเสนอไปยังสํานักราชเลขาธิการ จะตองจัดทําใหแลว
เสร็จภายใน 40 วัน หลังจากไดรับหนังสือตอบความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของฉบับ
สุดทาย  
   ท้ังน้ี การเขียนรายงานจะประกอบดวย 3 สวนคือ เ ร่ืองเดิม 
ขอเท็จจริง และความเห็นของสํานักงาน กปร. ซ่ึงเน้ือหาในรายงานจะตองเปนขอมูลท่ี
แทจริง ถูกตอง และเกิดจากการประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย ท่ีไดรวมกันพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับราษฎร โดยใน
สวนความเห็นของสํานักงาน กปร . เกี่ยวกับการรับเปนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จะแสดงจุดยืนอยางชัดเจนวา เห็นสมควรรับเปนโครงการ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หรือวา ไมเห็นสมควรรับเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรณี
ท่ีเห็นวาไมควรรับเปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอาจเสนอแนะถึงแนวทางให
ความชวยเหลือในรูปแบบอื่นๆ เพ่ิมเติมไปดวยในรายงานทูลเกลาฯ ถวาย 
    สําหรับหลักการพิจารณารับเปนโครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ จะมีการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
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    1)  โครงการฯ ดังกลาวเกิดจากปญหาความเดือดรอน หรือความ
ตองการของประชาชนในพื้นท่ีน้ัน ๆ จริง โดยตองวิเคราะหใหเห็นถึงสาเหตุและปญหาของ
ประชาชนและมีขอมูลประกอบ เพ่ือช้ีใหเห็นถึงสภาพปญหา 
    2) โครงการฯ ดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงตอขอกฎหมาย 
    3) ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น 
หลีกเลี่ยงการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับคนกลุมหน่ึง โดยสรางประโยชนใหกับคนอีก
กลุมหน่ึง ไมวาประโยชนทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนน้ัน จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็
ตาม 
   4) โครงการฯ ดังกลาวจะตองไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง
รุนแรงและในวงกวาง 
   5) ในกรณีท่ีเกิดกรณีพิพาทเร่ืองท่ีดินหรือเกิดขอขัดแยงอื่นๆ ใน
ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีจะตองรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแลวเสร็จกอน 
   6) โครงการฯ ดังกลาวจะตองเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอประชาชนใน
พ้ืนท่ี หากโครงการฯ ใดไมสามารถชวยเหลือไดอยางครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีรองขอหรือทุก
ประการท่ีรองขอ จะตองมีเหตุผลทางดานเทคนิคประกอบการพิจารณา ตลอดจนหาวิธีการ
อื่นในการใหความชวยเหลือตอไป 
   7) โครงการฯ จะตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับรายละเอียดของภูมิ
ประเทศ ภูมิสังคมของพื้นท่ี ยกตัวอยางเชน ราษฎรในพื้นท่ีมีความตองการใชนํ้าเพ่ือ
การเกษตร แตเน่ืองดวยพื้นท่ีเปนท่ีสูง เปนเนินเขา หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงตองพิจารณา
ใหความชวยเหลือ โดยจะดําเนินการกอสรางฝาย เพ่ือจัดหานํ้าใหแกราษฎร  
   8) ประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการตั้งแต
ตน โดยรวมกันจัดต้ังเปนกลุมผูใชนํ้าต้ังแตกอนดําเนินงาน อีกท้ังรวมประชุมออกความ
คิดเห็นตอรูปแบบและวิธีการดําเนินงานโครงการ รวมรับทราบขอมูลการดําเนินงาน
โครงการ รวมบริหารจัดการโครงการเมื่อดําเนินงานโครงการแลวเสร็จ ประการสําคัญผล
จากการดําเนินงานโครงการดังกลาวประชาชนจะเปนผูรวมรับประโยชนท่ีเกิดข้ึน 
   9) สําหรับการพิจารณาโครงการฯ ท่ีอยูในเขตพื้นท่ีปา เพ่ือการ
อนุรักษและปาอื่นๆ จะมีหลักเกณฑในการพิจารณา 5 ประการ ดังน้ี 

    (1)  หลักกฎหมาย 
    (2)  นโยบายของรัฐ 
    (3)  หลักทางวิชาการ 
    (4)  หลักความเหมาะสม 
    (5)  ผลกระทบท่ีจะตามมา 
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 ท้ังน้ี  การพิจารณาจะไมนําขอกฎหมายมาเปนขออางเพ่ือการไมกระทํา และ

ไมควรนําความตองการของผูใดมาเปนขออางท่ีจะมาฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงวิธีการที่ดีท่ีสุดคือ
การนําความเหมาะสมมาพิจารณา 

 
  การดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่เกิดข้ึนจากการทูลเกลาฯ  
ถวายฎีกา 
   ในกรณีท่ีไดพระราชทานพระมหากรุณาฯ ใหดําเนินการใหความชวยเหลือ
แก           ผูทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และทรงรับโครงการนั้นๆ ไวเปนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สํานักงาน กปร. จะตองดําเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 
     การจัดทําโครงการ 
    ดําเนินการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนงาน
โครงการฯ ข้ึนโดยยึดกรอบในการดําเนินงานตามท่ีไดพระราชทานพระมหากรุณาฯ ไว
แลว และกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแนว
ทางการแกไขปญหาท่ีไดทูลเกลาฯ ถวาย  โดยมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นท่ีโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางยั่งยืน  
    สวนกรณีพ้ืนท่ีโครงการอยูในเขตปาน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองดําเนินการขออนุมัติ อนุญาตใหแลวเสร็จตามข้ันตอนของกฎหมาย พรอมท้ังสง
สําเนาการอนุมัติ อนุญาต เพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบกลาง กปร. ตอไป 
 
 
     การอนุมัติโครงการ 
    เม่ือจัดทําแผนงาน / โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงานเสร็จ
เรียบรอยแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเสนอโครงการผานตนสังกัดระดับกรมและระดับ
กระทรวงมายังสํานักงาน กปร. เพ่ือนําเขากระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ
กลางท่ีต้ังไวสําหรับการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (งบกลาง กปร.) โดยจะ
พิจารณาตามหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการที่กําหนดไว และนําเสนอความเห็นตอ
นายกรัฐมนตรี ประธาน กปร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการและวงเงินงบประมาณในการ
ดําเนินงานตอไป 
     การกํากับดูแล สนับสนุน และใหคําปรึกษาแนะนํา 
    หลังจากท่ีประธาน กปร. ไดพิจารณาอนุมัติแผนงาน / โครงการ
และงบประมาณแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะดําเนินงานโครงการฯ โดยสํานักงาน กปร. 
จะทําหนาท่ีกํากับ ดูแล สนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินงาน
สอดคลองกับแนวพระราชดําริและเปนไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 
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     การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ 
    สํานักงาน กปร. เปนแกนกลางการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินโครงการฯ 
เพ่ือทราบผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดข้ึน ตลอดจนประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับ 
     การจัดทํารายงานขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย 
    สํานักงาน กปร. รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ข้ึน ทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาทเปนระยะๆ ตามโอกาส
ท่ีเหมาะสม อาทิเชน เม่ือดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ชวงกอนท่ีพระบรมวงศจะเสด็จพระ
ราชดําเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตําหนัก ทักษิณราชนิเวศน  จังหวัดนราธิวาส หรือชวง
กอนเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการฯ เปนตน 

 

 

 


