คูมือกระบวนงานบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
ป 2553

คูมือกระบวนงานประสาน วิเคราะหและติดตามประเมินผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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 กระบวนงานประสานวิ เ คราะหแ ละติ ด ตามประเมิน ผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ เพื่ อ
สนับสนุนใหสวนราชการสามารถดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การจัด ทํ าคูมือ กระบวนงานประสานวิเ คราะหแ ละติด ตามประเมิ น ผลโครงการอัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ นั้น มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในด า นงานประสานวิ เ คราะห แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงาน กปร.
3. เพื่อใหสวนราชการและผูที่เกี่ยวของไดทราบขั้นตอน และวิธีการงานประสานวิเคราะหและ
ติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ สํานักงาน กปร.

2. ขอบเขต
สํา นั ก งาน กปร. กํ า หนดขอบเขตของกระบวนงานประสานวิ เ คราะห แ ละติ ด ตามประเมิ น ผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้


ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดําริ



สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ



ประสาน วางแผน สนับสนุนและรวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริ



ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. คําจํากัดความ
1

คําจํากัดความ ประกอบดวย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายความวา แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ที่สวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิ ดชอบในกระบวนงานประสานวิเคราะหและติ ดตามประเมิ นผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารินั้น สํานักงาน กปร. ไดมอบหมายใหผูมีสวนรับผิดชอบหลัก ประกอบดวย
1. สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1 และ2 มีหนาที่รับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารายงานการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. สํานักแผนงานและติดตามประเมินผล มีหนาที่รับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับกระบวนการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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5. Work Flow กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนงานประสานวิเคราะหและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้
ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

ความถูกตอง และรวดเร็ว

1.
พระราชดําริ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

ตามเสด็ จ เพื่ อ รั บ พระราชดํ า ริ เ พื่ อ นํ า มาเป น ผูบริหารและสํานัก
แนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อสนอง พืน้ ที่
พระราชดําริ

ขอกําหนดที่ สําคัญ
-ความถูกตองและครบถวน
ของพระราชดําริ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1)
2.

-

ดําเนินการตรวจสอบพระราชดําริและประสานงาน ผูบริหารและสํานัก
พืน้ ที่
หนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ เพื่อสนองพระราชดําริ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 2)

-

นําเสนอโครงการเพื่อ สํานักงาน กปร. พิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 3)

ประสานจัดทําแผนงาน/โครงการ

3.
หนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
เสนอขอโครงการมายัง สํานักงาน กปร.
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สวนราชการที่
เกี่ยวของ

- แผนงานโครงการเปนไป
ตามพระราชดําริ

-

ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

4.

ผูบริหาร
เห็นชอบ

ผูรับผิดชอบ

ขอกําหนดที่ สําคัญ

-

ดําเนินการวิเคราะหโครงการตามแนวทางที่
กําหนด
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1)

สํานักพื้นที่

เปบไปตามระเบียบสํานักนาย
รัฐมนตรีวาดวยโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.
2534

ภายใน 30 วันทําการ

พิจารณาเพื่อสนับสนุนโครงการตามความจําเปน
และเหมาะสม

ผูบริหารสํานักงาน
กปร.

-

-

สํานักงาน กปร. พิจารณานําโครงการ นําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามเห็นชอบใหดําเนินการ

ผูบริหารสํานักงาน
กปร.และสํานัก
แผนงานและติดตาม
ประเมินผล

-

สํานักฯ ที่เกี่ยวของ พิจารณาวิเคราะห
โครงการ

5.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ไมเห็นชอบ

6.
สํานักงาน กปร. เสนอ กปร./
ประธาน กปร.
(นายกรัฐมนตรี) พิจารณา
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ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

7.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

ขอกําหนดที่ สําคัญ

-

นายกรัฐมนตรี หรือ ประธาน กปร. พิจารณาให
ความเห็นชอบโครงการ

สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล

-

ภายใน 5 วันทําการ

สํานักแผนงานและ
สํานักงาน กปร. แจงผลการพิจารณาให
ติดตามประเมินผล
หนวยงานที่เสนอ สํานักงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการในการเบิกจายงบประมาณเพื่อดําเนเน
การ

-

-

สํานักงาน กปร. ติดตามการดําเนินงานโครงการ สํานักพื้นที่
เพื่อใหไดตามแผนที่กําหนดและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานเ

-

กปร./ประธาน
กปร. เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ

8.
สํานักงาน กปร. แจง
หนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ

9.
สํานักงาน กปร. ติดตามการ
ดําเนินงาน/สรุปรายงายผล
การดําเนินงาน

5

ร

ที่

ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

10

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบการดําเนินงาน
เปนไปตามพระราชดําริ

สํานักงาน กปร. ทําแผนในการประเมินผล
โครงการที่สําคัญ จัดทํารายงานการประเมินผล

สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล

ประเมินผลในทุกๆ ดาน ทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
จัดการ เปนตน

-

สํานักงาน กปร. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลและทํา
รายงานเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย

ผูบริหาร สํานักพื้นที่
และสํานักแผนงาน
และติดตาม
ประเมินผล

-

สํานักงาน กปร. ประเมินผล
การดําเนินงาน

11
จัดรายงานเพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวาย

ขอกําหนดที่ สําคัญ
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6. มาตรฐานงาน
สํ า นั ก งาน กปร. ประกาศมาตรฐานกระบวนการงานการวิ เ คราะห โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ

7. ระบบติดตามประเมินผล
สํ า นั ก แผนงานและติ ด ตามประเมิ น ผล เป น ผู ดํ า เนิ น การติ ด ตามและรายงานผลการติ ด ตาม
กระบวนงานประสานวิ เ คราะห แ ละติ ด ตามประเมิน ผลโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ เ สนอต อ
ผูบริหารในการประชุมผูบริหาร

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

9. แบบฟอรมที่ใช
สํานั ก แผนงานและติด ตามประเมินผล ไดกํา หนดแบบฟอรม ในการติ ดตามผลการดํ า เนิ นงาน
กระบวนงานประสานวิเคราะหและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
***************************************************************************
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 1)

ภารกิจเกี่ยวกับการตามเสด็จ
สวนที่ 1 : การเตรียมการกอนตามเสด็จ
1.1 ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ (แปรพระราชฐาน เยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ)
- ประสานงานกับสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวัง ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ
- ประสานขอมูลเบื้องตนกับจังหวัด โครงการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับจุดทีร่ ะบุในกําหนด
การตามเสด็จ
1.2 การกําหนดตัวบุคคลและแผนการเดินทาง
1. การตามเสด็จ ถือเปนภารกิจหลักและมีลําดับความสําคัญสูงสุดของสํานักงานฯ ในระหวางการ
ตามเสด็จจะตองมีเจาหนาที่ ทั้งฝายพื้นทีแ่ ละฝายอํานวยการปฏิบตั ิหนาที่อยูดวยเสมอ (มีจํานวนไมนอย
กวาที่ระบุไวน)ี้
- ผอ.กลุมพื้นที่

จํานวน

1

คน

- เจาหนาที่วิเคราะหฯ จากกลุมพื้นที่รับผิดชอบ

จํานวน

1

คน

- เจาหนาที่กลุม ประชาสัมพันธ (ชางภาพ)

จํานวน

1

คน

- พนักงานขับรถ

จํานวน

1

คน

สําหรับเจาหนาที่อื่นๆ เชน บันทึกขอมูล ประชาสัมพันธ ใหพิจารณาจัดไปตามความเหมาะสม
2. ใหกลุมพื้นที่ประสานงานและจัดทําตารางกําหนดตัวบุคคล
และแผนการเดินทางของแตละ
บุคคลที่เกีย่ วของวาจะเดินทางไปเมื่อใด กลับเมื่อใด โดยวิธใี ด (กําหนดไวเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติ
ราชการ) และใหมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเจาหนาที่ใหออกไปปฏิบัติหนาที่โดยทั่วหนากัน
3. สําหรับระดับเลขาธิการ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาฯ จะกําหนดเดินทางอยางไร และเมื่อใดนั้น
ใหขึ้นกับนโยบาย ดุลยพินจิ และสถานการณ หรือโอกาสตามแตจะสั่งการ
4. ใหแตละกลุมมีการพิจารณากําหนดหนาที่ และภารกิจของเจาหนาที่แตละคนที่จะไปปฏิบตั ิงาน
ระหวางการตามเสด็จ ใหชดั เจน ทราบลวงหนาไวดวย
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5. ในแผนการเดินทางควรระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูที่รับผิดชอบประสานเรือ่ งการ
เดินทางไวดวย เพื่อติดตอไดกรณีมีเหตุขัดของใดๆ
1.3 การขออนุมัติเดินทาง
1. การทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในการตามเสด็จ นั้นไดกําหนดไววา
- ตั้งแตระดับรองเลขาธิการ ที่ปรึกษาฯ ผอ.กลุม/ผอ.กอง และเจาหนาที่ระดับตางๆ ลงมาให
ผอ.กลุม/ผอ.กอง หรือผูแทนเปนผูล งนามในบันทึกเสนอขออนุมัตติ อเลขาธิการ กปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- การขออนุมัติเดินทางสําหรับเลขาธิการ กปร. ใหเลขาธิการ กปร. เปนผูลงนามในบันทึก
เสนอขออนุมัตินายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การระบุตวั บุคคลในการขออนุมัติเดินทาง ใหระบุรายชื่อโดยรวมไวกอน โดยยังไมตองกําหนด
ชัดลงไปในบันทึกขออนุมัติวา ใครจะเดินทางไปเมื่อใดกลับเมื่อใด
3. การกําหนดหวงระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ ใหกําหนดครอบคลุมระยะเวลาแบบ
กวางๆ ไว เชน หนึ่ง หรือ สองเดือน และระบุจังหวัดครอบคลุมทั้งภาคไว
4. ทําบันทึกขออนุมัติเดินทางใหชางภาพ
ครบถวนดวยทุกครั้ง

(ระบุชื่อชางภาพ)

พรอมพนักงานขับรถใหถูกตอง

5. โดยทั่วไปจะมีการเสด็จฯ ในแตละภาค ในชวงระยะเดือนตางๆ ดังนี้
- ภาคเหนือ

ประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม

- ภาคกลาง

ประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม

- ภาคใต

ประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม

- ภาคอีสาน

ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

1.4 การเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
1. กอนที่จะถึงกําหนดเดินทางประมาณ 3 สัปดาห (หรือกรณีที่ยังไมไดทําบันทึกขออนุมัติ
เดินทาง) ใหกลุมพื้นที่ประสานกับกลุมบริหารการเงินการคลังและพัสดุ (กบง.) เพื่อแจงใหทราบลวงหนา
ถึงประมาณการขอวงเงินทีจ่ ะขอใหชว ยกันไวกอนลวงหนา ทั้งนี้เพื่อให กบง. เตรียมการไวลว งหนา
2. เมื่อบันทึกขออนุมัติเดินทางไดรับการอนุมตั ิเรียบรอยแลว และทราบถึงกําหนดเดินทางทีแ่ นนอน
แลว กอนที่จะไปขอรับเงินยืมทดรองจายจาก กบง. ตองโทรแจง กบง. ลวงหนา 1 วัน เพื่อที่ กบง. จะได
ตั้งฎีกา เตรียมจายเช็ค หรือเงินสด ใหไดทันในวันถัดไป
3. เมื่อไดรับเช็คหรือเงินสดมาแลวใหจัดสรรเงินสวนหนึ่งไวที่เจาหนาที่ประจํากลุมพื้นที่ ซึ่งรับผิด
ชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือสํารองคาใชจายอืน่ ใด เพื่อใหสามารถดําเนินการไปโดย
ราบรืน่
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4. ควรพยายามเรงรัดเพื่อใหสามารถยืมเงินฝายการคลังใหไดจะเปนการดีที่สุด
1.5 การเตรียมเอกสารตางๆ
1. ใหกลุมพืน้ ที่จดั เตรียมทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเขต
ภาคที่รบั ผิดชอบประจําปงบประมาณใหแลวเสร็จเรียบรอยกอนหนาที่จะมีการเสด็จฯ ประมาณ 1-2
สัปดาห เพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยผานสํานักราชเลขาธิการ (สํานักราชเลขาธิการไดกําหนดขนาดและรูปแบบอักษรไว) และจัดสง
ใหนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธาน กปร. ฯลฯ
2. รายการเอกสารตางๆ ที่จะตองจัดเตรียมไปในการตามเสด็จ มีดังนี้
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ในเขตภาคที่รบั ผิดชอบ ประมาณ 10 ชุด
- แผนที่ 1:50,000 ในเขตจังหวัดหรืออําเภอที่ทราบหรือคาดวาจะเสด็จฯ
(สามารถคนหาไดจาก http://pmoc-doc ระบบฐานขอมูลแผนที่และภาพถาย)
- แผนที่แสดงทางหลวงแผนดินในเขตภาคที่รับผิดชอบ
- แผนที่ของโครงการที่สําคัญๆ ที่รับผิดชอบ
- แผนที่ภาพถายทางอากาศของพื้นที่สําคัญๆ ที่มีอยู หรือสามารถจัดหาได
- ขอมูลโครงการที่สําคัญๆ และรายงานอื่นใดที่มีความสําคัญเกี่ยวของ
- ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกา ที่ปจจุบันมิไดใชงบประมาณ กปร.ในการ
ดําเนินการ
- ขอมูลพระราชดําริที่ผานมาและการดําเนินการเพื่อสนองพระราชดําริ
- ทะเบียนรายชือ่ โครงการตางๆ ที่ใชงบ กปร. ทั้งหมดของทุกภาค
(สามารถดูรายละเอียดไดที่ http://e-office “ฐานขอมูลโครงการ” )
- เอกสารสรุปแสดงวงเงินที่ กปร. อนุมัติไปแลว และงบที่เหลืออยู
(สามารถดูรายละเอียดไดจาก http://www.rdpb.go.th เมนู “สํานักงาน กปร.” หัวขอ
“รายงานผลการอนุมัติ” และสอบถามขอมูลจากกลุมแผนงาน)
- ขอมูล กชช.2ค. ระดับหมูบาน (ใหพิจารณาตามความจําเปน)
- ขอมูลของพื้นที่ที่จะเสด็จฯ ไดแก 1) ขอมูลดานเศรษฐกิจ เชน อาณาเขตพื้นที่ พืชที่ปลูก
การประกอบอาชีพ รายได ความเปนอยู 2) ดานสังคม เชน ประชากร เชื้อชาติ วัฒนธรรม สภาพปญหา
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม แหลงน้ํา คุณภาพดิน นอกจากนั้น ควรเตรียมวิเคราะหทางเลือก
ที่เหมาะสมในการชวยเหลือ/แกไขปญหาเสนอผูบริหารไวดวย
1.6 การเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
1. รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ ที่กลุมพื้นที่จะตองจัดเตรียมไป มีดังนี้
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กลองถายรูป พรอมอุปกรณ (ทั้งแบบใชฟล มและกลองดิจิตอล)

กลองถายวีดีโอ

เครื่องบันทึกเสียง เครื่องโทรสาร Notebook, Printer แผน CD-ROM/Handy drive
เสาอากาศวิทยุประจํารถยนต วิทยุสื่อสารมือถือระบบ UHF และ VHF พรอมเครื่องชารจ
กระดาษครุฑ กระดาษเปลา กระดาษบันทึกขอความ อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ
2. การยืมครุภัณฑชนิดใดไปใชนอกสํานักงาน ใหมีการบันทึกหลักฐานการนําออกไปใชงานนอกสถานที่
ดวย
1.7 การเตรียมรถยนตและพนักงานขับรถ
1. ใหหัวหนาหมวดรถยนตจัดการเตรียมรถยนต เพื่อไปปฏิบตั ิหนาทีต่ ามเสด็จ เปนจํานวนไมนอ ย
กวา 2 คันเสมอ และควรทีจ่ ะเปนรถยนตที่สามารถใชไดทุกสภาพพื้นที่ดวย
2. ใหหมวดรถยนตดูแล และจัดใหมีอุปกรณในรถยนตอยางพรอมเพรียงดังนี้
- ถังใสเศษผงขยะ กระดาษทิชชู พรอมกลองใสกระดาษหนังสือพิมพเกา
- เสาอากาศวิทยุสื่อสาร (ตรวจสอบวิทยุสื่อสารในรถยนตใหพรอมใชงานไดเสมอ)
- แกวน้ําพลาสติก น้ําดื่ม ถังน้ําแข็ง
- ไมปดขนไก ถังน้ําลางรถ ผาเช็ดรถ อุปกรณลางรถ
- ไฟฉาย รมกันฝน ยากันยุง เชือก ถังน้ํามันอะไหล (สํารอง)
- เครื่องมือประจํารถกรณีฉุกเฉิน
- ถังดับเพลิงประจํารถ
- สายพวงแบตเตอรี่
3. ใหมีการสลับหมุนเวียนพนักงานขับรถเพื่อออกไปปฏิบัติหนาที่โดยทั่วหนาเสมอกัน
4. ใหพนักงานขับรถนําสําเนาบันทึกการอนุมัติเดินทางไปจัดการเติมน้ํามันรถยนตใหเต็มถัง และ
ตรวจสภาพความพรอมของรถยนตใหเรียบรอย กอนออกเดินทางหนึ่งวัน
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1.8 การจอง-ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
1. เมื่อกําหนดตัวบุคคลและทราบแผนการเดินทางของแตละบุคคลแลว ก็ใหกลุมพืน้ ที่ดําเนินการ
จองบัตรโดยสารเครื่องบิน ทางโทรศัพท โดยแจงชื่อ วันที่ และเที่ยวบินที่ตองการเที่ยวไป สวนเที่ยว
กลับ หากไมทราบกําหนดแน ใหทําตัว๋ เปดไวกอน โดยตองแจงหมายเลข Royal Orchids Plus ของผู
เดินทางและแจงวาขอสวนลดเนื่องจากเปนขาราชการ ทั้งนี้ทางบริษทั การบินไทยจะแจงโคดการจองบัตร
โดยสารเครื่องบินใหทราบ
2. ใหนําบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมถายสําเนาบัตรของผูที่จะเดินทาง พรอมกับหมายเลข
โคดจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และเงินสดไปชําระคาโดยสาร เพื่อรับบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ผูมีสิทธิ์เบิกคาโดยสารเครื่องบิน จะตองเปนขาราชการระดับชํานาญการ ขึ้นไป
1.9 การเตรียมการแตงกาย
1. เครื่องแบบแตงกายมาตรฐานที่จะตองเตรียมไป มีดังนี้
- ชุดเครื่องแบบขาราชการสีกากีคอพับแขนยาว
- ชุดเครื่องแบบปกติขาวพรอมหมวก (สําหรับระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป กรณีรับ-สง
เสด็จ)
- บัตรผานสวนจิตรลดาฯ บัตรผานทําเนียบรัฐบาล บัตรแสดงตนขณะตามเสด็จ
2. เครื่องแตงกายนอกเหนือจากที่ระบุไวจะตองเปนแบบสุภาพเรียบรอย
1.10 การเตรียมเรือ่ งที่พัก
1. ในกรณีพักแรมบานพักรับรอง กอนเดินทางไปตามเสด็จ ในพื้นที่ใดๆ ใหกลุมพืน้ ที่เตรียมการ
ประสานงานกับหนวยงานทีร่ ับผิดชอบในพื้นที่ ในเรื่องการจัดเตรียมที่พัก และกําหนดการเดินทางตางๆ
ใหทราบลวงหนา เพื่อจะไดมีการดําเนินการจัดเตรียมไวอยางเรียบรอย
2. ในกรณีพักโรงแรม ใหกลุมพื้นที่สํารองที่พักลวงหนากอนการเขาพัก
1.11 การประชุมหารือสรุปการเตรียมการ
กอนที่จะออกเดินทางไปตามเสด็จนั้น กลุมพื้นที่ควรจัดใหมีการประชุมอยางนอย 1 ครั้ง
ระหวางเจาหนาที่ของกลุมฯ ทุกคน ชางภาพและพนักงานขับรถที่จะรวมเดินทางเพื่อหารือชี้แจง สรุปผลการ
เตรียมงาน และซักซอมความพรอมตางๆ ตลอดจนการนัดหมายวันเวลาเดินทาง และการผลัดเปลี่ยน
สลับหมุนเวียนกันไปปฏิบตั หิ นาที่ นอกจากนั้นควรหารือทบทวนกําหนดวันที่และภารกิจตางๆ เพิ่มเติมให
เขาใจชัดเจนโดยทัว่ หนา และพรอมเพรียงกัน

สวนที่ 2 : การปฏิบัติงานระหวางการตามเสด็จ
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2.1 การประสานงานเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
1. เมื่อนํารถยนต และอุปกรณตางๆ ไปถึงยังที่พักเรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถและชางภาพ
นํารถยนต และกลองถายรูป กลองถายวีดีโอ ทั้งหมดที่เตรียมไปรับการตรวจสอบ เพื่อติดบัตรอนุญาตให
ใชงานไดในระหวางการตามเสด็จ และเขาในเขตพระราชฐานจาก ศรภ. หรือหนวยรับผิดชอบอืน่ ใด
2. ในกรณีของเจาหนาที่ กปร. หรือบุคคลอื่นใดที่มิไดมีบัตรผานสวนจิตรลดาฯ สีเขียวประจําตัว ก็
จะตองไปดําเนินการขอรับบัตรประจําตัวชั่วคราว เพื่อใหสามารถตามเสด็จ ได
2.2 การประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการเสด็จฯ
1. ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ ทุกวัน ใหเจาหนาที่ของกลุมพื้นที่ ดําเนินการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทหาร (เรื่องที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร) สํานักราชเลขาธิการ สํานัก
พระราชวัง (กําหนดการเสด็จฯ) กรมวังผูใหญ (ทําบัตรแสดงตนขณะตามเสด็จ) และประสานหนวยงาน
กรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ในกรณีที่มีการเสด็จฯ โดยมิไดมีกําหนดการลวงหนา ใหเจาหนาที่เฝาติดตามคอยหาขาวจาก
แหลงขาวใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
3. หากเปนการประสานงานผาน E-mail จะตองประสานเฉพาะ e-mail ของทางราชการเทานั้น
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ (สามารถใช e-mail สํานักงาน ไดที่ http://rdpb.mail.go.th)
2.3 การประสานงานกับสื่อมวลชน
1. ใหกลุมพื้นที่จดั การเตรียมขอมูล หรือขาวไวอยางพรอมมูล ทั้งนี้เพราะในกรณีทอี่ าจพบวาบาง
พื้นที่หรือบางโครงการมีปญ
 หา หรือสื่อมวลชนไมไดรบั ขอมูลที่ถกู ตองตามความเปนจริงอยางครบถวน จะ
ตองเรงรัดใหมีการสรุปขอมูลเกี่ยวกับพืน้ ที่หรือโครงการหรือขอมูลความจริงอื่นใดเพื่อเผยแพรแจกจาย
ขอมูลที่ถูกตองใหสื่อมวลชนไดรับทราบแตเนิ่นๆ และใหทันเหตุการณ เพื่อใหสามารถสรางความเขาใจที่
ถูกตองออกสูภายนอกอยางเหมาะสมได
2. ทั้งนี้ กลุมพื้นที่จะตองประสานงานและรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ตลอดจน กลุมประชาสัมพันธ
ของสํานักงาน กปร. เองอยางใกลชิด อีกทั้งยังตองสรางความสัมพันธคุนเคยอันดีกับบรรดาสื่อมวลชนไว
เพื่อใหมีโอกาสดําเนินงานดานประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
3. การติดตอชางภาพสื่อมวลชน (โทรทัศน) ใหติดตอทางโทรศัพทเชิญไปที่ฝายขาวราชสํานัก
ของสถานีนั้นๆ โดยตรง ไมตองทําหนังสือเปนทางการถึงผูอํานวยการสถานีฯ (ยกเวนถาทางสถานีฯ ขอ
ก็อาจทําไปในบางกรณี)
2.4 การตรวจความพรอมของการเดินทาง
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1. ในกรณีที่ทราบกําหนดการเสด็จฯ แนนอน ใหผูรับผิดชอบการเดินทางทําการศึกษาเสนทางที่
จะใชเดินทาง เพื่อพิจารณาระยะทางและระยะเวลาที่จะตองใชอยางเหมาะสม พรอมทั้งกําหนดจุดที่ใช
เดินทาง จุดที่จะแวะเติมน้ํามัน เพื่อปองกันปญหาน้ํามันหมดถังระหวางทางที่เปนพื้นที่ทุรกันดารได
2. ใหพนักงานขับรถตรวจสอบความพรอมของอุปกรณประจํารถยนตอกี ครั้งหนึ่งใหเรียบรอย
พรอมทั้งเสบียง อาหารตามความจําเปน กรณีจะตองมีการเดินทางขามมื้ออาหารดวย
2.5 การเขารวมรถขบวนเสด็จฯ
1. กรณีที่คาดวาอาจจะมีปญหาในเรื่องของการนํารถยนตของสํานักงาน กปร. เขารวมขบวน
เสด็จฯ แลว ใหกลุมพื้นที่ดําเนินการประสานงานและแจงใหหนวย (เชน ศรภ. กรมราชองครักษ) ที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมขบวนรถเสด็จฯ เปนการลวงหนาไวกอนดวย
2. ในการประสานงานกับ ศรภ. หรือกรมราชองครักษ เพื่อนํารถยนตเขารวมรถขบวนเสด็จฯ
นั้นจะตองดําเนินการลวงหนาไวกอนตามสมควร
เพื่อที่จะไดนัดหมายหรือกําหนดจุดรอที่จะเขารวม
ขบวนที่แนนอนและจะตองรักษาลําดับตําแหนงที่ของรถยนตอยูตลอดเวลา
3. ในการที่จะนํารถออกจากขบวน ก็จะตองแจงให ศรภ./กรมราชองครักษทราบวาจะออกจาก
จุดใดทุกครั้ง
2.6 การรอรับเสด็จ ในจุดพื้นที่เสด็จฯ
1. ตองเดินทางไปถึงที่หมายกอนการเสด็จฯ อยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบขอมูลกับหนวย
อื่นอีกครั้ง เชน ขอมูลจากจังหวัด
2. กอนถึงจุดเสด็จฯ ใหตรวจสถานที่โดยรอบวาอะไรอยูตรงไหน เชน ศาลาทรงงาน ศูนย
ประสานงานของสวนราชการ เสนทางเสด็จฯ ที่จอดรถสํานักงาน กปร. สุขา
3. กรณีที่เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ตองไปรับเสด็จ ในพืน้ ที่นั้น เมื่อเดินทางไปถึงทีห่ มายแลวให
พนักงานขับรถนํารถไปเขารวมขบวนเสด็จใหเรียบรอย ชางภาพตองนําอุปกรณตางๆ ใหกองอํานวยการ
รักษาความปลอดภัยตรวจทุกครั้ง
4. เมื่อไดตําแหนงที่จอดรถยนตแนนอนแลว ใหพนักงานขับรถแจงใหเจาหนาที่สํานักงาน กปร.
ทราบดวยทั้งหมด เพื่อที่จะไดสามารถเดินตรงมายังตําแหนงที่จอดรถ เพื่อใหรถพรอมที่จะเคลื่อนขบวน
เสด็จฯ ออกไดทันทีไมเสียเวลาตามหา
5. สําหรับจุดที่จะยืนรับเสด็จนัน้
จะตองสังเกตตามความเหมาะสมของสถานการณและโอกาส
โดยปกติ สํานักพระราชวังเปนผูกําหนดจุดใหขาราชการยืนรับเสด็จ แตทั้งนี้โดยทั่วไปจะตองไมอยูกอน
หนาขาราชการชั้นผูใหญของจังหวัด หรือผูรับผิดชอบพืน้ ที่นั้นๆ
6. อุปกรณนําติดตัว ไดแก บัตรแสดงตน ดินสอหรือปากกา สมุดจดบันทึกขนาดถนัดมือ
ไฟฉายขนาดพกพา เครื่องบันทึกเสียง และใหปดเสียงโทรศัพทมือถือดวย
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2.7 การเดินรักษาระยะและจุดยืนขณะเดินตามเสด็จ
1. ในขณะเดินตามเสด็จ จะตองเนนการมีสติ การรักษากิริยามารยาท ความสุภาพออนนอม
ระมัดระวังการวางตัวใหเหมาะสมกับสถานการณ และสถานที่ รักษาความสุภาพเรียบรอย ตองไมแสดง
อาการที่ไมเหมาะสม
2. ตองคอยระวัง สังเกต และยืนอยูในตําแหนง และเรียงลําดับอาวุโสอยางเหมาะสม และให
เตรียมพรอมที่จะสลับผลัดเปลี่ยนเขามารวมฟง หรือรวมจดบันทึกพระราชดําริไดในจุดอันสมควร
2.8 การถวายความเคารพ
1. ผูชาย ใหกมศีรษะเล็กนอยพรอมกับโคงคํานับ
2. ผูห ญิง
- กรณีสวมชุดขาราชการใหโคงคํานับ
- กรณีไมไดสวมชุดขาราชการใหถอนสายบัว โดยการยืนตัวตรง กาวเทาขวาไปขางหลัง
พอประมาณ พรอมกับยอเขาลงตรงๆ มือประสานไวขางหนาและกมศีรษะเล็กนอย เสร็จแลวยืนตรง
ตามปกติ
2.9 การจดบันทึกพระราชดําริ
1. เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ทุกคนตองจดบันทึกพระราชดําริใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําไดในแต
ละโอกาสอันสมควร และเพื่อความถูกตอง ควรตรวจสอบกับเจาหนาที่ที่ไดรับฟงพระราชดําริหรือรับสั่ง
เรื่องอื่น ๆ ดวย
2. บันทึกถึงเวลา และสถานทีท่ ี่พระราชทานพระราชดําริ ตลอดจนบุคคลที่มีพระราชดําริดวย
3. ตองพยายามจับประเด็นใหไดถึงวัตถุประสงค และเปาหมายในเนื้องานที่พระราชทานพระราช
ดําริใหไดชัดเจนที่สุดเทาทีจ่ ะทําได
2.10 การบันทึกเสียง
1. บุคคลที่มีโอกาสและสามารถบันทึกพระสุรเสียงได ควรกระทําโดยใกลชิดทีส่ ุดเทาที่จะทําได
ตามความเหมาะสม และความสมควรแกสถานการณ เพื่อใหไดคุณภาพการบันทึกเสียงที่ชัดเจนสมบูรณ
ครบถวน
2. กรณีมีเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กที่สามารถตอสายไมโครโฟนขนาดเล็กแนบไวกับสมุดจด
บันทึกได จะเปนวิธีการที่ดที ี่สุด ทั้งนี้เพราะสามารถปฏิบัติไดอยางกลมกลืน ทั้งการจดบันทึกและการ
อัดเสียงไปพรอมๆ กัน
3. ใหสํารองเครื่องบันทึกเสียงไวอยางพอเพียงพรอมที่จะใชไดอยางตอเนื่องไมขาดตอน
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2.11 การถายภาพและการถายวีดีโอ
1. ให ผอ.กลุมพื้นที่รับผิดชอบในการสั่งการ กํากับ และชี้นําใหชางภาพทราบถึงจุดพื้นที่และ
จังหวะการที่จะถายภาพตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณ และโอกาสอันควร
2. เพื่อเปนการชวยบันทึกถึงเหตุการณและสถานที่ไดดีขนึ้ เจาหนาที่กลุมพื้นที่ควรกํากับใหมีการ
ถายภาพ ปายชื่อ สถานที่ หรือปายงานพิธีตางๆ หรือลายลักษณอกั ษรอื่นใด ที่จะชวยในการอางอิงภาพ
ในเชิงเปนหลักฐานไดดีขึ้น
3. ขณะถายภาพใดๆ ก็ตาม ชางภาพควรระลึกอยูเ สมอถึงบทบาท และหนาทีข่ องสํานักงาน
กปร. ทั้งนี้ เพื่อใหภาพที่ถายมาไดสะทอนใหเห็นถึงหลักในการทํางานของสํานักงาน กปร.
4. ใหเจาหนาที่กลุมพื้นที่กํากับใหมีการถายภาพสภาพพื้นที่ลวงหนาไวกอน ในกรณีที่มีเวลาพอ
หรือกรณีระหวางรอรับเสด็จฯ อยู แตหากไมสามารถดําเนินการไดก็ควรที่จะหาโอกาสกลับไปถายภาพใน
สถานที่ตางๆ เหลานั้นอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อจะไดสามารถจัดทําภาพประกอบแนวพระราชดําริหรือ
ประมวลพระราชดําริดวยภาพไดดียิ่งขึ้น
5. การถายภาพตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมและทิศทางสําคัญของการพัฒนาสภาพพื้นที่
ควรที่จะเนนภาพที่เกี่ยวกับสภาวะสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย
6. ใหกลุมพื้นที่รบั ผิดชอบ มีกลองถายรูปสํารองติดตัวไวดวยเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถถายภาพ
เสริมตามความเหมาะสมไดดียิ่งขึ้น
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2.12 การใชวิทยุสอื่ สาร
1. ขณะตามเสด็จ เจาหนาที่ กปร. ควรทราบวาจะมีการใชเครือขายวิทยุสื่อสารรวมกับหนวยงาน
อื่นๆ หลายหนวยงาน เชน ชลประทาน ปทุมวัน ทางหลวง ฯลฯ
2. การใชสําหรับสื่อสารภายในกันเอง สวนใหญจะเปนการเรียกติดตอเพื่อแจงการเตรียมพรอม
หรือสื่อสารใหทราบถึงกําหนดการเสด็จหรือแจงตําแหนงที่จอดรถ โดยใชรหัสจากพนักงานขับรถวา รถ
วานร เพื่อแจงเลขาธิการ กปร. (รหัสหนุมาน 1)
3. การเรียกใชวทิ ยุโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะเดินตามเสด็จ จะตองใชความระมัดระวังเปนอยาง
มาก มิใหเกิดผิดพลาด สับสน หรือเกิดเหตุอันมิบังควรขึ้นได
2.13 การจัดเก็บภาพ และบันทึกคําอธิบายเหตุการณ
ใหชางภาพรีบจดบันทึกคําอธิบาย เหตุการณและสถานที่ ที่ปรากฏตามภาพถาย เก็บไวเปน
หลักฐานโดยมิชักชา เพื่อปองกันความสับสน หรืออาจลืมเลือน หากรอทิ้งคางไวนาน ทั้งนี้ควรให
สอดคลองกับระบบการจัดเก็บภาพ ที่กลุมประชาสัมพันธกําหนดไวดวย เก็บไวที่ http://pmoc-doc ระบบ
ฐานขอมูลแผนที่และภาพถาย)
2.14 การถอดพระราชดําริ
1. เมื่อเสร็จภารกิจตามเสด็จในแตละวัน ใหกลุมพื้นที่ทตี่ ามเสด็จดําเนินการถอดพระราชดําริจาก
เครื่องที่บันทึกเสียงไว หรือจดบันทึกในระหวางการตามเสด็จ โดยใหจดบันทึกออกมาทุกคําพูดเทาที่จะ
ทําได
2. หากมีชวงใดหรือตอนใดที่การบันทึกเสียงไมคอยชัดเจน
ใหรีบถามผูที่มีโอกาสรวมรับฟง
พระราชดํารินั้นโดยเรงดวน เพื่อลดโอกาสที่อาจลืมเลือนหรือสับสนขึน้ ไมควรรอใหสะสมไวมากๆ แลว
จึงคอยมาสอบถามภายหลัง
2.15 จัดทํารางประมวลพระราชดําริประจําวัน
1. ใหเจาหนาที่กลุมพื้นที่เรงดําเนินการสรุปประมวลพระราชดําริประจําวันนั้นๆ ขึ้นโดยเร็ว โดย
อาจรวมระดมจากบันทึกของเจาหนาที่หลาย ๆ คนที่ชว ยกันจดไว เพื่อใหไดสรุปใจความที่ชัดเจนเพียง
พอ ประเด็นหลักคือ พระราชดําริเรื่องอะไร ที่ไหน รับสั่งกับใคร สาระสําคัญสรุปอยางไร
2. สงใหระดับผูบ ริหารที่ตามเสด็จดวยนั้นตรวจสอบความถูกตองในเบือ้ งตนชั้นหนึ่งกอน และควร
เรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันถัดไป (ทั้งนี้อาจอยูในรูปของรางลายมือก็ได)
3. ใหเจาหนาที่สํานักงาน กปร. ทุกคนพยายามประสานงานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่อื่นใด
เพื่อใหไดมาซึ่งรายละเอียดของพระราชดําริตางๆ ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดในทุกกรณี
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4. สงรางประมวลพระราชดําริมายังสํานักงาน กปร. ทางโทรสารในวันถัดไปเพื่อนําเสนอตอ
ผูบริหารและรวบรวมไวที่กองสําหรับใชในการทูลเกลาฯ ถวายตอไป เมื่อการเสด็จฯ แปรพระราชฐาน
เสร็จสิ้นลง
2.16 การประสานงานหรือการประชุมหนวยงาน
1. ในกรณีที่เปนการเรงดวน อาจตองเรงประสานงานใหมีการดําเนินงานตามที่ไดมีพระราชดําริ
เกี่ยวของถึงนัน้ และโดยที่เลขาธิการ กปร. ยังปฏิบัติงานตามเสด็จ อยูในภูมิภาคนั้นๆ ดวย อาจสั่งการ
ใหรางหนังสือติดตอประสานงานไปยังสวนราชการตนสังกัดของหนวยงานตามที่ไดมีพระราชดําริเกี่ยว
ของถึง เพื่อใหเรงรัดดําเนินการหรือเรงดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเปนไปไดในเบื้องตนโดยรีบดวน
ทั้งนี้ มิจําเปนตองรอเรื่องใหหนวยงานราชการตางๆ เสนอมากอนก็ได
2. และในกรณีทมี่ ีความจําเปนเพื่อใหการประสานงาน หรือการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาจตองจัดใหมกี ารประชุมรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ แบบทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการขึน้ ไดตามความเหมาะสม
3. ทั้งนี้ ในทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน ยอมอาจตองเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายหรือการสั่งการ
เปนกรณีพิเศษขึ้นได
2.17 การควบคุมและกํากับการใชรถยนตและโทรศัพททางไกล
1. การใชรถยนตในการปฏิบตั ิงานทั้งในพื้นทีท่ ุรกันดารและในเมือง ควรจะตองมีความระมัดระวังอยู
เสมอไมตั้งอยูในความประมาท และการใชรถยนตทกุ ครั้งจะตองแจงใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทราบเสมอ
โดยเครงครัดดวย
2. กํากับ ดูแลใหสภาพพาหนะมีความพรอมสามารถใชการไดทันทีที่มีภารกิจ
3. การใชโทรศัพททางไกลและโทรสารนั้น ควรเปนไปเพือ่ งานในราชการเทานั้น และจะตองแจง
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบทราบถึงการใชงานดวยเสมอ
4. หากมีเหตุผลความจําเปนตองใชยานพาหนะ หรือโทรศัพททางไกล นอกเหนือจากภารกิจตาม
เสด็จ จะตองไดรับการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาทุกครั้ง

18

2.18 การจัดการคาใชจายใหกับคนดูแลที่พกั
กอนเสร็จสิ้นภารกิจการตามเสด็จ และเดินทางกลับสํานักงาน กปร. กรุงเทพฯ เจาหนาที่กลุม
พื้นที่ที่รับผิดชอบการเดินทางควรรับผิดชอบการจายคาตอบแทนใหกับคนดูแลประจําที่พัก (หากมิไดพัก
ในโรงแรม) ตลอดจนเจาหนาที่อื่นๆ ทีม่ าชวยงานในระหวางปฏิบัติหนาที่อยูดวยนั้น โดยพิจารณาตอบ
แทนใหตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงลักษณะของงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่มีอยูอยาง
สอดคลองกัน

สวนที่ 3 : การดําเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการตามเสด็จ
3.1 การจัดทําบันทึกพระราชดําริและประมวลสรุปพระราชดําริฉบับสมบูรณ
1. ใหกลุมพื้นที่รวบรวมผลจากการถอดเครื่องบันทึกเสียง และรางประมวลสรุปพระราชดําริที่ได
เตรียมไวตั้งแตขณะอยู ณ ที่พักในภูมภิ าค ดําเนินการเรียบเรียง สรุป จัดพิมพใหเรียบรอยเปนรูปเลม
สมบูรณ เพื่อสงใหเลขาธิการ กปร. พิจารณาตามลําดับขั้น ทั้งนี้ ใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึงสํานักงาน กปร. แลว
2. เมื่อไดรับการพิจารณา ปรับปรุง แกไข จนเปนที่เรียบรอยแลว ใหดําเนินการจัดพิมพประมวล
สรุปพระราชดําริเปนรูปเลม ทําปกเปนพิเศษ จํานวน 15 ชุด เปนอยางนอย เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสนอองคมนตรีที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้นใหจัดทําสําเนาเพื่อสํารองไวแจกจายหนวยราชการที่เกี่ยวของ
3. หลังจากที่สํานักราชเลขาธิการไดทําหนังสือแจงวาไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลเกลาฯ ถวาย
แลว และไมมีการแกไขใดๆ ก็ใหกลุมพื้นที่ดําเนินการจัดสงสําเนาประมวลสรุปพระราชดําริใหหนวย
ราชการที่เกี่ยวของ เพื่อยึดถือในการปฏิบัติงานตอไป
4. สําหรับบันทึกที่ไดจากการถอดพระราชดําริ เมื่อไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไข จนเปนที่
เรียบรอยแลว ใหดําเนินการจัดพิมพทําปกพิเศษ จํานวน 4 ชุด เพื่อทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสงสํานักราชเลขาธิการ 1 ชุด
และสํารองไว 1 ชุด
5. สงสําเนาประมวลพระราชดําริ 1 ชุด ใหศูนยสารสนเทศ พรอมไฟลขอมูล เพือ่ จัดเก็บในระบบ
ขอมูลและเผยแพรทางระบบเครือขาย
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3.2 การเก็บรวบรวมไฟลภาพถาย ไฟลบันทึกเสียง วีดีโอ
1. ใหเจาหนาที่กลุมประชาสัมพันธ ดําเนินการรวบรวม และจัดทําบันทึกคําอธิบายภาพเหตุการณ
และสถานที่แลวประสานกับกลุมพื้นที่ใหตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยครบถวน กอนที่จะเก็บรวบรวม
ตามระบบที่กลุมประชาสัมพันธกําหนดไวโดยเครงครัดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ (เจาหนาที่กลุมประชา
สัมพันธนําภาพที่เกี่ยวของกับการตามเสด็จนั้นๆ พรอมวันที่และคําอธิบายเหตุการณเก็บไวที่ http://
pmoc-doc)
2. กลุมประชาสัมพันธควรจัดทําทะเบียนเพือ่ ควบคุมไฟลภาพถาย ไฟลบันทึกเสียง วีดีโอ อยาง
เปนระบบ เพือ่ ใหสามารถดูแลและเรียกใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรใหเจาหนาที่กลุมพื้นที่รว มรับรู และรับทราบระบบการจัดเก็บในสวนที่เกีย่ วของไปพรอมๆ
กันดวย เพื่อประโยชนและความสะดวกในการเรียกใชงานในโอกาสตอๆ ไป โดยเฉพาะกรณีเจาหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงคนใดคนหนึ่งไมอยู ก็จะสามารถเรียกใชแทนกันไดโดยไมเกิดปญหาติดขัด
3.3 การจัดการคาใชจายใหกับพนักงานขับรถและเจาหนาที่ฯ
1. คาใชจายจากสวนกลางซึ่งเกิดจากคาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทน ฯลฯ ใหหักจากคาเบีย้
เลี้ยงของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป สวนพนักงานขับรถและเจาหนาที่อนื่ ใดที่ต่ํากวาระดับปฏิบัติ
การลงมา จะไดรับเบี้ยเลี้ยงเดินทางเต็มจํานวนตามอัตราที่ทางราชการกําหนด นับตามจํานวนวันที่
ปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งคาโดยสารรถแท็กซี่ของแตละบุคคลดวย สวนคาที่พักโรงแรมกรณีเหมาจายคืนละ
800 บาทสําหรับเจาหนาที่ระดับปฏิบัตกิ ารถึงระดับชํานาญการพิเศษ และเหมาจายคืนละ 1,400 บาท
สําหรับระดับเชี่ยวชาญนั้น ใหมอบสวนที่เหลือจากการจายจริงใหกับเจาหนาที่ สวนการพักบานพัก
รับรองเหมาจายคืนละ 300 บาทนั้น ใหหักคืนละ 100 บาท เพื่อเปนคาตอบแทนใหกับผูดูแลอาหาร ที่
พัก เสื้อผา และใหมอบ 200 บาทใหกับเจาหนาที่
2. เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ระดับปฏิบตั ิการถึงระดับเชีย่ วชาญ จะไดรับคาโดยสารแท็กซี่ และ
คาที่พักเชนเดียวกับพนักงานขับรถและเจาหนาที่ต่ํากวาระดับปฏิบตั ิการ
แตหากกรณีคาใชจายสวน
กลางไมเพียงพอก็อาจใหงดจายได
3. สําหรับผูบริหารระดับสูง จะไมไดรับคาโดยสารแท็กซี่ เนื่องจากมีรถประจําตําแหนง หรือเลือก
รับคาตอบแทนการจัดหารถประจําตําแหนงจะไมมีสิทธิเบิกคาโดยสารแท็กซี่ และคาเบีย้ เลี้ยงบางสวน
หลังจากหักคาใชจายสวนกลางแลว แตหากกรณีคาใชจายสวนกลางไมเพียงพอก็อาจใหงดจายได สวน
คาที่พักจะไมไดรับเนื่องจากเบิกไดตามจายจริงเทานั้น และไมสามารถเบิกเหมาจายกรณีพักบานพัก
รับรองได
4. หากกรณีคาเบี้ยเลี้ยงและทีพ่ ักเหมาจายที่นํามารวมเปนคาใชจายสวนรวมเหลือใหพิจารณา
จัดสรรแบงคืนเจาหนาที่ตามระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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5. หากในชวงการตามเสด็จ คาเบี้ยเลีย้ งไมเพียงพอสําหรับการใชจายสวนกลาง ใหกลุมพื้นที่ทํา
บันทึกเสนอขอเบิกเงินสวนที่ขาด เพื่อใหเลขาธิการ กปร. พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมตอไป
6. ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทลงโทษ
กรณีเกิดมีเหตุบกพรองภายในระดับกลุมใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาตามสายงานเสนอเลขาธิการ กปร. เพื่อขออนุมัติลงโทษเปนกรณีไป และหากเปนความ
บกพรองที่เกีย่ วกับพนักงานขับรถ ชางภาพ ใหกลุม/กองที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานนั้นๆ ทํารายงาน
เพื่อเสนอเลขาธิการ กปร. พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป
3.4 การสงคืนวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ตามหลักฐาน
ตามที่ไดทําการบันทึกหลักฐานการยืมครุภัณฑชนิดตางๆ ไปใชนอกสํานักงาน ตามระเบียบที่
สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนดไว เมื่อนําครุภัณฑกลับคืนที่ตงั้ ปกติแลว ใหผูรับผิดชอบบันทึกหลัก
ฐานตางๆ ใหเรียบรอย อยางสม่ําเสมอดวย
3.5 การจัดทํารายงานเดินทาง
กลุมพื้นที่จะตองจัดทํารายงานเดินทางไปปฏิบัติราชการ ตามระเบียบและแบบฟอรม พรอม
ทั้งสงคืนเงินยืมทดรองที่เหลือจายอื่น ตอกลุมบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ ภายใน 15 วัน หลังจาก
เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติหนาที่แลว
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 2)
การจัดทําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1 เมื่อไดรบั พระราชดํารัส หรือรับทราบความตามที่มพี ระราชดําริ หนวยงานควรทําอยางไร
แจงผูใด ทําโครงการเสนอใคร
มีขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ ดังนี้
1. เมื่อเจาหนาทีข่ องหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูทตี่ ิดตามเสด็จพระราชดําเนินได
รับทราบความตามพระราชดําริแลว ใหนําความตามพระราชดําริดังกลาวแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ขั้น เชน แจงใหจังหวัด กรม กองทัพภาค ฯลฯ ที่เกี่ยวของทราบ
2. เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวคือ จังหวัด กรม กองทัพภาค ฯลฯ รับทราบความตาม
พระราชดําริแลว จะประสานและ/หรือจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณและเสนอกระทรวงเจา
สังกัด หรือกรรมการ/อนุกรรมการคณะทํางานของโครงการนั้นๆ (หากมี) เพื่อพิจารณา
3. เมื่อกระทรวง ทบวง หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานของโครงการตามขอ 2
พิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดังกลาวแลว จะนําเสนอสํานักงาน กปร. เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอไป
4. สํานักงาน กปร. จะพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณนําเสนอ กปร.
หรือประธาน กปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ดูแผนผังหนาถัดไป)
อนึ่ง ในกรณีที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้นๆ เกี่ยวของกับหนวยงานทีจ่ ะตองปฏิบตั เิ พียง
หนวยเดียว เชน การสรางเขื่อน อางเก็บน้ํา(ชลประทาน) ใหหนวยงานนั้นๆ จัดทําแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณเสนอกระทรวงเจาสังกัด เพื่อเสนอยังสํานักงาน กปร. ในการนําเสนอ กปร. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติตอไป
สําหรับโครงการที่มีลักษณะรวมดําเนินงานกันในหลายหนวยงาน เชน ในพื้นที่โครงการแหงหนึ่ง
กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน จะตองดําเนินการสํารวจจําแนกสมรรถนะที่ดิน จัดแบงแปลงทีด่ ิน กรม
สงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือกรมปศุสัตว ตองดําเนินการเกี่ยวกับการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว รวมทั้งกรมทางหลวงชนบท จะตองดําเนินการสรางถนน ฯลฯ เปนตน ในกรณีนี้ สํานักงาน กปร.
(เมื่อไดรับแจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว) จะเปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อจัดทําแผน/
โครงการ และงบประมาณรวมกัน หรือจัดเปนรูปคณะกรรมการ/คณะทํางาน เพื่อรวมกันพิจารณา
วางแผนโครงการ พรอมงบประมาณใหประสานสอดคลองกันในการดําเนินงานในโครงการนั้นๆ ตอไป
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พระราชดําริ/พระราชดํารัส

กปร./ประธาน กปร.

สํานักงาน กปร.

กระทรวง ทบวง หรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
คณะทํางานทีต่ ั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบโครงการนั้นๆ

สํานักงบประมาณ
กรม, กระทรวง
ที่เกี่ยวของ

กรมฯ จัดทํา
รายละเอียดขอเงินงวด
จากสํานักงบประมาณ

สํานักงบประมาณอนุมตั ิ
เงินงวดแจงกรมฯ และ
สํานักงาน กปร.

กรม กองทัพภาค จังหวัด ฯลฯ

เจาหนาที่/หนวยปฏิบตั ิในพื้นที่/
ผูที่ตามเสด็จพระราชดําเนิน

กรมฯ ดําเนินการตาม
แผนงานและรายงานผล
รายไตรมาสแกสํานักงาน
กปร.

สํานักงาน กปร.
ประเมินผลโครงการ
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1.2 หนวยงานจะจัดทําโครงการอยางไร
1. หนวยงานปฏิบัติทปี่ ระสงคจะจัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ใหจัดทําโครงการขึ้นตามแบบปกติทปี่ ฏิบัตใิ นหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย
วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ
คาใชจาย ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ฯลฯ ตามแบบของการจัดทําโครงการโดยทั่วไป
2. เมื่อจัดทําโครงการตามขอ 1 แลว หนวยปฏิบัติจะตองกรอกแบบคําขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการตามแบบคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามที่สํานักงาน กปร. กําหนดขึ้น ใน
ภาคผนวกทายเลม ปะหนาโครงการแตละโครงการทุกโครงการดวยทุกครั้ง
3. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และ 2 แลว ใหหนวยปฏิบตั ขิ องกรมฯ นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น จนถึงระดับกระทรวง (เพื่อใหกระทรวงทราบและเตรียมตั้งงบประมาณปกติรองรับในปตอไป) เพื่อ
พิจารณา ทั้งนี้ กระทรวงจะเปนผูเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกรมฯ นั้นๆ มายังสํานักงาน
กปร. ตอไป
4. ในกรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวของกับความมั่นคง เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และ 2 แลว ใหนําเสนอแม
ทัพภาคในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตกองทัพภาคนั้นๆ (พมพ.) เพื่อสงให
สํานักงาน กปร. ตอไป
อนึ่ง ในการจัดทําโครงการนั้น เจาหนาที่สํานักงาน กปร. จะตองประสานขอใหหนวยงานตางๆ
จัดทําโครงการใหครบถวนสมบูรณจนสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ เชน โครงการที่จะดําเนินการแลว
เสร็จสมบูรณภายใน 5 ป แมหนวยงานจะของบประมาณจาก กปร. เพียงปแรกปเดียว แตขอใหจัดทํา
ครอบคลุมแผนการดําเนินงาน และงบประมาณทั้งหมด ทั้ง 5 ป มิใชเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่จะขอ
งบประมาณจาก กปร. เฉพาะปเดียวเทานั้น ทั้งนี้ สํานักงาน กปร. และสํานักงบประมาณจะไดทราบถึง
งบผูกพันของโครงการนั้นๆ ในปตอๆ ไป ที่สํานักงบประมาณจะจัดสรรใหตอไปดวย
นอกจากนี้ การเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีเงื่อนไขในการเสนอขอรับความ
สนับสนุนงบประมาณดังนี้
1) ตองเปนโครงการที่ไดมีพระราชดําริใหมอยางแทจริง และยังไมเคยมีการดําเนินการใดๆ มากอน
หรือ
2) เปนโครงการเกาที่มีการดําเนินงานไปแลว แตไดมีพระราชดําริใหมเพิม่ เติม
1.3 สํานักงาน กปร. ไดรับโครงการแลวทําอยางไร
เมื่อสํานักงาน กปร. ไดรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจากหนวยงานตางๆ ที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณแลวจะตองดําเนินการดังนี้
1. สํานักงาน กปร. ตองดําเนินการพิจารณาความครบถวนของเอกสารคําขอรับการสนับสนุนงบประ
มาณ ซึ่งตองประกอบดวย รายละเอียดโครงการและแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากนั้นจึง
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วิเคราะห กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ และนําเสนอตอที่ประชุม กปร. พรอมขอ
เสนอแนะเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดังกลาว ซึ่งการประชุม กปร. นี้จะ
กําหนดขึ้นตามความจําเปน และเหมาะสม
2. กรณีที่เปนโครงการที่มีความสําคัญ หรือเรงดวน เมื่อสํานักงาน กปร. ไดดําเนินการพิจารณา
วิเคราะห กลั่นกรองแผนงาน/โครงการที่หนวยงานเสนอขอเรียบรอยแลว จะดําเนินการนําเสนอตอ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ตางๆ เปนรายโครงการตอไปโดยทันที (ประธาน กปร. สามารถใชอํานาจหนาที่แทน กปร. ได โดยไมตอง
รอการประชุม กปร.)
อนึ่ง การอนุมัติของ กปร. หรือประธาน กปร. จะอนุมัติแผนงาน/โครงการ กิจกรรมพรอมวงเงิน
งบประมาณคาใชจายที่เหมาะสมตามความจําเปน ซึ่งเมื่อหนวยงานที่ไดรับการอนุมัติแผนงาน/โครงการ
และงบประมาณไดเสนอขอรับการจัดสรรเงินงวดจากสํานักงบประมาณแลว อาจถูกตัดทอนจํานวนเงิน
ตามมาตรฐาน (unit cost) ของสํานักงบประมาณตามความเหมาะสมอีกได
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1.4 ขั้นตอนการดําเนินงานของสํานักงาน กปร.
เมื่อหนวยงานเสนอคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายังสํานักงาน กปร. มีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้

สารบรรณ
แจง
กลุมแผนงาน

กลุมพื้นที่
กรม, กระทรวง
สํานักงบประมาณ

ผูบริหารสายกลุมพื้นที่
(ใหคําวินิจฉัย, นโยบาย)

กลุมพื้นที่
(วิเคราะห)
แกไขปรับปรุง

ยังไมเห็นชอบ

ผูบริหารสายกลุมพื้นที่
เห็นชอบ

ไมอนุมัติ

กลุมแผนงาน
(รวบรวมตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของ
แผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณ และจัดทํา
บันทึกคําเสนอของบประมาณ)

กลุมพื้นที่แจง
ปฏิเสธ/ชะลอให
หนวยงานทราบ

ผูบริหารสายกลุมแผนงาน

เลขาธิการ กปร.

นายกรัฐมนตรี
ประธาน กปร.

อนุมัติ
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1.5 การอนุมัติการดําเนินงานตามโครงการ
เมื่อหนวยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการมายังสํานักงาน กปร. เพื่อให
พิจารณานําเสนอ กปร. พิจารณาในขั้นสุดทายนั้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 ไดกําหนดหลักเกณฑการอนุมตั ิโครงการ และวงเงินงบประมาณไว
ดังนี้
1. โครงการประเภทที่ 1 หมายถึงโครงการที่มีลักษณะเปนงานดานวิชาการ เชน โครงการ
ประเภทเพื่อการศึกษา คนควา ทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย และโครงการใด ๆ ที่
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณรายจายตาม
โครงการไดทั้งหมด เพื่อใหดําเนินงานไดทันที
2. โครงการประเภทที่ 2 หมายถึงโครงการที่มีลักษณะเปนโครงการพัฒนาในดานตางๆ โดย
ทั่วไปที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายใน 6 ป
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณรายจายเพื่อให
สามารถเริ่มดําเนินงานไดในระยะแรกหรือปแรก สวนงบประมาณดําเนินการในปตอ ไป สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจทีเ่ กี่ยวของจะตองเสนอของบประมาณรายจายตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
3. โครงการประเภทที่ 3 หมายถึงโครงการที่มีลักษณะเปนโครงการใหญที่ตองใชเวลาดําเนิน
งานเกิน 6 ป จึงแลวเสร็จ
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือพิจารณาเสนอโครงการไป
ตามขั้นตอนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอันเปนระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และในกรณีที่ กปร. อนุมัติโครงการแลว กปร. อาจอนุมัติงบประมาณรายจายของโครงการได
บางสวน เพื่อใหสามารถเริ่มดําเนินงานตามโครงการไดโดยเร็ว หรือไมอนุมัติงบประมาณรายจายของ
โครงการโดยใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไปก็ได
4. โครงการประเภทที่ 4 หมายถึงโครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด ๆ ที่มีพระราชประสงค
ใหดําเนินการ
กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน กิจกรรมใดๆ และ
งบประมาณรายจายไดตามความเหมาะสมในทุกกรณี
5. เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเปนไปตามพระราชประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ให กปร. หรือประธานกรรมการ กปร. มีอํานาจสั่งยกเวนการปฏิบัตติ าม หมวด 5 ขอ 15 (1) (2)
และ (3) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมาตรี วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 และมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน กิจกรรมใดๆ และงบประมาณรายจายไดในทุกกรณี
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ขอควรจํา
1. โครงการใดที่ตองใชระยะเวลาดําเนินการเกิน 1 ปขึ้นไปจึงแลวเสร็จ ในปงบประมาณตอๆ
ไป ใหหนวยงานตั้งงบประมาณไวในแผนงานปกติของสวนราชการ สําหรับการบํารุงรักษาหรืออื่นๆ
ตอไปดวย เนื่องจากทาง กปร. จะพิจารณาอนุมัติใหเฉพาะโครงการที่เริม่ ใหมในปงบประมาณ
นั้นๆ ซึ่งหนวยงานอาจไมทราบกอน และไมไดเตรียมงบประมาณรองรับไว
2. โครงการที่เสนอจะตองเปนโครงการที่ไดมีพระราชดําริใหม หรือเปนโครงการเกาแตไดมี
พระราชดําริใหมเพิ่มเติม ซึ่งเปนโครงการหรือกิจกรรมใหมเริ่มแรกจริงๆ งบประมาณ กปร. มีไวเพื่อใช
จายในลักษณะเปนเงินฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ใหสามารถสนองพระราชดําริในโครง การ
ใหมๆ ที่จําเปนเรงดวนในทันทีเทานั้น และทุกหนวยงานจะตองพิจารณาดําเนินการสนองพระ ราช
ดําริโดยใชจายจากงบประมาณปกติของตนเองกอน โดยการจัดลําดับความสําคัญของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไวในลําดับสูงจนเมื่อเกินกําลังขีดความสามารถแลว กปร. จึงจะพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณใหได
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 4)
การวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เมื่อหนวยงานตางๆ ไดเสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง กปร.
สํานักงาน กปร. จะดําเนินการวิเคราะหแผนงาน/โครงการเหลานั้น ตามหลักการของทางสํานักงาน ที่ได
กําหนดไว อยางไรก็ตามหลักการดังกลาว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกรณีเนื่องจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารินั้นเปนโครงการที่มีลักษณะการดําเนินงานพิเศษเฉพาะตัว
แตกตางไปจาก
โครงการโดยทั่วไป ซึ่งบางครั้งไมสามารถใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาวัดหรือใชทฤษฎีรัฐศาสตรมา
พิจารณาเหตุและผลโดยลําพังได ดังนั้นการพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น จึงจําเปนที่
จะตองใชหลักการและเหตุผลหลายดานเขาประกอบการพิจารณาวิเคราะหในเวลาเดียวกัน โดยคํานึงถึง
ประโยชนของชาติ และประชาชนที่จะไดรบั เปนสําคัญ
สําหรับหลักการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น สํานักงาน กปร. ไดกําหนด
หลักการในการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไวเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 หลักการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การวิเคราะหและพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาของ กปร. นั้น สํานักงาน กปร. ไดกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนที่ใชเปนแนวทางในการ
พิจารณาและวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการที่สําคัญๆ ดังนี้
1.

ความสอดคลองของโครงการ
พิจารณา และวิเคราะหวาแนวทาง ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ จะสามารถ
สนองนโยบายดังตอไปนี้อยางไรบาง
- พระราชดําริ
: การจัดทําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น ทุกโครงการจําเปนจะตองมีความ
สอดคลองกับแนวพระราชดําริ ซึ่งเปนประการแรกสําหรับการเริม่ ดําเนินการวิเคราะห
โครงการ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการวาจะ
สนองพระราชดําริไดตรงตามพระราชประสงคหรือไมเพียงใด
- นโยบายของรัฐบาล
: เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุข และมีคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเปนผูบริหารราชการแผนดิน
ซึ่งคณะรัฐบาลดังกลาว ตามระบบประชาธิปไตยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ดัง
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นั้น จึงทําใหแนวนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน และสําหรับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารินั้น ก็มีความจําเปนที่จะพิจารณาถึงแนวนโยบายของรัฐบาล
ดวยวาสอดคลองหรือขัดตอนโยบายดังกลาวเพียงใด แตอยางไรก็ตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสวนใหญนั้นจะเปนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
: การดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น เปนการดําเนินงานทั้งในโครง
การระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสมควรตรวจสอบโครงการที่เสนอ
ขอรับการสนับสนุนมานั้นวาเปนการดําเนินการโครงการที่ซ้ําซอนหรือสอดคลองกันแผน
ชาติมากนอยเพียงใด
- แผนงาน และโครงการทีเ่ กี่ยวของ
: การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากจะตองคํานึงถึงความสอด
คลองกับแนวพระราชดําริ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนบริหารราชการแผนดินแลว ยังตองคํานึงถึงแผนงาน และโครงการที่เกี่ยวของดวย
เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริบางโครงการเปนโครงการที่มีหลายหนวย
งานรวมกันรับผิดชอบดําเนินการในลักษณะบูรณาการ ซึ่งหนวยงานอาจจัดทําแผนงาน/
โครงการของตนเองหรือจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินการก็ได ฉะนั้นในการพิจารณาวิเคราะหโครงการ จึงจําเปนตอง
พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของแตละหนวยงานวามีความสอดคลองซึ่งกันและกันและ
เปนไปตามแผนบูรณาการ/แผนแมบทโครงการหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานในแต
ละหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในภาพรวมเดียวกัน
2. ความจําเปนของโครงการ
จึงจะตอง
เนื่องจากความจําเปนของโครงการในแตละพื้นที่มีความตองการไมเหมือนกัน
พิจารณาถึงความจําเปน ความสําคัญของโครงการนั้นๆ วาสามารถสนองความตองการในพื้นที่นั้นๆ ได
มากนอยเพียงใด โดยอาจจะอยูในรูปของความตองการ และความจําเปนพื้นฐาน ความตองการที่จะ
สนองตอบตอการเพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตร การคา เพื่อการดํารงชีพของราษฎร หรือเปนการ
สนองตอบตอความตองการในการดําเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน และ
หากไมดําเนินโครงการจะมีผลกระทบ หรือจะเกิดปญหาอยางไร ซึ่งอาจวิเคราะหโดยใชตวั เลขจาก
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรประกอบการพิจารณา
3. ความเหมาะสมของโครงการ
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจจําแนกหัวขอ หรือประเด็นเพื่อประกอบการ
วิเคราะหโครงการที่สําคัญ ๆ สรุปไดดังนี้
- ทางดานกายภาพ
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: พิจารณาถึงความเหมาะสมของแหลงที่ตงั้ โครงการ วามีความเปนไปไดและความพรอม
เพียงใดในการดําเนินการ มีการขออนุญาตใชพื้นที่อยางถูกตองหรือยัง มีความสัมพันธ
หรือสอดคลองกับโครงการอื่นๆ อยางไร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอที่จะทําให
โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามที่กําหนดไวไดหรือไม เชน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ไฟฟา ประปา สภาพเสนทางคมนาคมขนสง
- ทางดานการบริหาร และการดําเนินงานโครงการ
: ตองพิจารณาถึงความพรอมของหนวยงานในการดําเนินโครงการ
ทั้งทางดานการ
บริหารงานและการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้หนวยงานนั้น ๆ จะตองมีประสิทธิภาพที่จะ
ดําเนินการบริหาร และดําเนินโครงการเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคตามแนวพระราชดําริได
จริงตามที่เสนอ
- ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
: การพิจารณาความเหมาะสมดานเศรษฐกิจและสังคมจะตองคํานึงถึงผลตอบแทนของ
การลงทุนที่จะดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการนั้น วาจะสงผลคุมคาตอการดําเนินการ
หรือไมเพียงใด และมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนในสังคมนั้นๆ มากนอย
เพียงใด ทั้งนี้ในการดําเนินการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มิได
คํานึงถึงผลตอบแทนในรูปของความคุมทุนแตเพียงอยางเดียว แตจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหลายดานไปพรอมกัน เชน ความเสมอภาค (โอกาสความเทาเทียมในการ
ไดรับบริการ) ความเปนธรรม (การกระจายการพัฒนาไปใหประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่)
- ทางดานเทคนิค และวิธีการ
: เนื่องจากสภาพในแตละพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั่วประเทศมีความ
แตกตางกันไป ฉะนั้นในการดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ
จึงตองมีความแตกตางกันไปดวย
ทัง้ นี้จะตองคํานึงถึงวิธีการนําเทคนิคและวิธกี ารที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ มาใช โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดลอม ของแตละพื้นที่วาควรใชเทคโนโลยีในรูปแบบใด ที่นํามาดําเนินการแลว
ประสบผลสําเร็จ เปนที่ยอมรับของราษฎรในพื้นที่นั้นได ทั้งนี้โดยใชหลักการที่เรียบงาย
ประหยัด และสามารถดําเนินการไดจริงตามสภาพนั้นๆ
4. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และวิธีการดําเนินชีวติ
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ จะตองพิจารณาถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และวิธีการดําเนิน
ชีวติ ดวย กลาวคือความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นระหวางการดําเนินโครงการ หรือเมื่อโครงการสิ้นสุดลง
แลว ซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมแผนงาน และมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการ
แกไขปญหาสิง่ แวดลอม และวิธีการดําเนินชีวติ ที่เปลีย่ นแปลงไปดวย ซึ่งมีผลมาจากการพัฒนาในพื้นที่
นั้นๆ เชน การสรางอางเก็บน้ํา มีผลกระทบตอราษฎรที่จะตองโยกยายบานเรือนออกไป และเมื่อ
ดําเนินการสรางอางเก็บน้ําเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะตองดําเนินการสงเสริมพัฒนาดานอื่นๆ เพื่อใหราษฎร
31

ไดใชน้ําใหไดประโยชนสูงสุด ดังนั้น สํานักงาน กปร. ตองพิจารณาตรวจสอบวาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจะตองทําการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือไม ถาตองทํา ในขณะที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนฯ จากสํานักงาน กปร. ไดดําเนินการไปถึงขัน้ ตอนใดแลว
5. ความพรอมของชุมชน
ปจจุบันการยอมรับของชุมชนและประชาชนในการดําเนินการพัฒนามีความจําเปนอยางยิ่ง
ดังนั้นควรตรวจสอบวาโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการนั้นไดมีการประชาสัมพันธชี้แจงและสรางความรู
ความเขาใจใหกับประชาชนหรือยัง โดยเฉพาะโครงการพระราชดํารินั้นจะตองใหความสําคัญในเรื่อง
เหลานี้เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
6. ผลการประเมินโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ในการวิเคราะหโครงการที่มีขนาดใหญ และเคยผานการประเมินผลโดยสํานักงาน กปร.
มาแลว หรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงหรือเกี่ยวของกับโครงการที่ผานการประเมินผลมาแลว ควร
นําผลการประเมินแลวนั้นมาพิจารณารวมกับปจจัยอื่นๆ ดวย
2.2 รูปแบบการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เนื่องจากโครงการพระราชดําริตางๆ เปนโครงการที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว การจัดทํา
ผลสรุปการวิเคราะหโครงการนั้น จึงมีรูปแบบตามวัตถุประสงคของการใชงานของสํานักงาน กปร. และ
สํานักงาน กปร. ไดกําหนดรูปแบบการวิเคราะหโครงการเฉพาะในสวนของโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร./ประธาน กปร. ขึ้น เพื่อใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน และจะไดสามารถ
นําไปรวบรวมในระบบฐานขอมูลโครงการพระราชดําริตอ ไป
รูปแบบการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงาน กปร. ไดกําหนด
รายละเอียดทีจ่ ะตองรายงานผลจากการวิเคราะหเพื่อ กปร. จะไดใชเปนหลักในการพิจารณาใหการ
สนับสนุนงบประมาณดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ดําเนินการ
3. พระราชดําริ
4. วัตถุประสงคของโครงการ
5. หนวยงานรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
7. งบประมาณทีข่ อรับการสนับสนุน
8. งบประมาณทีค่ วรใหการสนับสนุน
9. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณที่ดําเนินการ
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10. ประโยชนของโครงการ
11. ความเห็นของสํานักงาน กปร.
จากโครงการที่หนวยงานตาง ๆ ไดเสนอขอมานั้น กลุม/กองผูรับผิดชอบ จะพิจารณาถึง
รายละเอียด ตาง ๆ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ

: การใชชื่อโครงการจะตองมีความชัดเจน สามารถสื่อ/
สอดคลองกับกิจกรรมที่ทําและเนื่องจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริบางโครงการดําเนินการอยูในหลาย
พื้นที่ มีหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการอยูหลายหนวยงาน
ทําใหอาจใชชอื่ ซอนทับกันได ดังนั้นใหระบุชื่อโครงการเปน
อันดับแรก และตอดวยจังหวัดที่โครงการนั้นดําเนินการอยู
และหากโครงการดังกลาวมีความตอเนื่องของโครงการ/
กิจกรรมยอย ใหวงเล็บโครงการ/กิจกรรมยอยที่จะ
ดําเนินการนั้นไวดวย ตัวอยางเชน ศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยฯ (แผนงานกอสราง) จังหวัด
เพชรบุรี

2. สถานที่ดําเนินการ

: ระบุถึงสถานที่ที่โครงการนัน้ ตั้งอยู โดยระบุรายละเอียด
สถานที่ต้งั ใหชัดเจน ตั้งแตชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด เชน บานรอตันบาตู หมูที่ 7 ตําบลกะลุวอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส

3. พระราชดําริ

: สํานักงาน กปร. จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ
พระราชดําริตามแผนงาน/โครงการที่หนวยงานเสนอ หากมี
ขอสงสัยก็จะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราช
วินิจฉัยตอไป

4. วัตถุประสงคของโครงการ : พิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองหรือ
สนองพระราชดําริเพียงใด และตองเปนวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรม ไมใชวัตถุประสงคโดยรวมของโครงการ
ทั้งหมด เชน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
(กิจกรรมพัฒนาปาไม) จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงคตอง
เปนของกิจกรรมปาไมไมใชวัตถุประสงครวมของศูนยฯ ซึ่ง
ในรายละเอียดของวัตถุประสงคตองสามารถบงบอกถึงความ
คาดหวังถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ/กิจกรรมได
และอาจจะเปนผลลัพธของโครงการในลักษณะของผลผลิต
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ของการปฏิบตั ิงาน หรือแสดงผลประโยชนที่ไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
5. หนวยงานรับผิดชอบ

: พิจารณาหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่ดําเนินการ
วามีความถูกตอง และชัดเจนเพียงใด โดยตองระบุไวดวยวา
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบซึ่งอาจจะเปนหนวยงานใน
ระดับกระทรวง และหนวยงานใดเปนผูดําเนินการในระดับ
กรม และที่สําคัญงบประมาณจะตองจัดสงไปใหกับ
หนวยงานใด ในกรณีหนวยดําเนินงานมีสถานภาพเปน
เอกชน เชน มูลนิธิแมฟาหลวง โครงการหลวง จะสงอนุมัติ
งบประมาณผานหนวยงานราชการเทานัน้

6. ระยะเวลาดําเนินการ

: เนื่องจากหลักการทั่วไปในการดําเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจะดําเนินการภายใน 1 ปหรือ
ภายในปแรกของปงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ดังนั้น
สวนใหญระยะเวลาดําเนินการโครงการจะอยูภายใน 1
ปงบประมาณ แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานบาง
โครงการฯ จะตองดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา
1 ป ดังนั้น ระยะเวลาของการดําเนินการสมควรที่จะตองมี
การตรวจสอบและระบุใหชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบถึง
แผนการใชจายงบประมาณตลอดทั้งโครงการ

7. งบประมาณที่ขอรับการ : สําหรับงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนนั้นจะเปนวงเงินงบ
สนับสนุน
ประมาณทีห่ นวยงานตาง ๆ ไดเสนอขอรับการสนับสนุน แต
อยางไรก็ตามวงเงินดังกลาวจําเปนจะตองมีการตรวจสอบอีก
ครั้ง เพื่อความถูกตอง ซึ่งบอยครั้งยอดเงินที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนนั้นมีการคํานวณผิดพลาด ซึ่งสํานักงาน กปร.
จะตองแจงใหหนวยงานเกี่ยวของทราบและแกไขตอไป
สํานักงาน กปร. จะยึดตามวงเงินที่หนังสือกระทรวงเสนอขอ
งบประมาณมายังสํานักงาน กปร. เทานั้น
8. งบประมาณที่ควรใหการ : สํานักงาน กปร. จะไดพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะหถึง
สนับสนุน
ความเหมาะสมของการดําเนินการตามหลักการที่ไดกลาว
มาแลว และหากโครงการไดมีการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริก็จะไดพิจารณาปรับลดรายการนั้น ๆ ตอไปตาม
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ความเหมาะสม ทั้งนี้จะตองแจงเหตุผลและทําความตกลงกับ
หนวยงานปฏิบัติการกอนเสมอ
9. รายละเอียดแผนงาน/
: การพิจารณารายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณ
กิจกรรม และงบประมาณ โครงการนั้น สํานักงาน กปร. จะคํานึงถึงเปาหมายของ
ที่ดําเนินการ
แผนงานเปนหลัก การพิจารณาปรับลดหรือตัดทอนรายการ
ใดๆ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของการดําเนินงานตาม
แผนงาน ควรจะวิเคราะหวา กิจกรรม ทั้งโครงการมีอะไรบาง
ใชระยะเวลาและงบประมาณเทาใดในการดําเนินงาน โดย
จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งโครงการ หลังจากนั้น
จะตองพิจารณารายละเอียดที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ
นั้นๆ วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดและสําหรับการ
ระบุรายละเอียดของสํานักงาน กปร. นั้น จะพิจารณาระบุถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายการที่จะดําเนินการใน
รูปของวงเงินรวม มากกวาจะระบุเปนรายการอยางละเอียด
โดยจะตองระบุยอดวงเงินทีจ่ ะใชจายทุกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตลอดระยะเวลาดําเนินการโครงการนั้นๆ ทั้งนี้
หากมีการพิจารณาปรับลดรายการใดจะตองระบุเหตุผลและ
ความเหมาะสมไวเพื่อทราบเสมอ
10. ประโยชนของโครงการ : สําหรับประโยชนของโครงการที่จะไดรับในการดําเนินงาน
โครงการนั้น สํานักงาน กปร. จะไดพิจารณาถึงประโยชนที่
จะไดรับทั้งในรูปธรรม เชน จํานวนราษฎร พื้นที่ที่จะไดรับ
ประโยชน ประเภทของการไดรับประโยชน เชน การขยาย
การอุปโภค-บริโภค สิ่งแวดลอมและทั้งในรูปของนามธรรม เชน
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต ความเปนอยูของราษฎร ฯลฯ เปน
ตน ซึ่งประโยชนที่ไดรับนั้นเปนการพยากรณมาจาก
หนวยงานที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพื่อสนอง
พระราชดําริโดยจะเปนผลที่จะไดรับจากการดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ในแผนงาน/โครงการที่ไดวางไว
11. ความเห็นของ
สํานักงาน กปร.

: ความเห็นของสํานักงาน กปร. อาจกลาวไดวาเปนบทสรุป
หรือหัวใจของการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ดังนั้น สํานักงาน กปร. จึงไดดําเนินการกําหนดประเด็น
ไวเพื่อถือปฏิบัติรว มกัน ดังนี้
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11.1 ประเด็นของการสรุปแนวพระราชดําริ สรุปรายละเอียด
พระราชดําริ โดยพิจารณาวาโครงการ/กิจกรรมสนอง
พระราชดําริเพียงใด
11.2 ประเด็นของการสรุปแนวทางการดําเนินงานโครงการ
ความเหมาะสมที่จะดําเนินการ ความเปนไปไดในการ
ดําเนินการความพรอมของหนวยงานดําเนินการ
11.3 ประเด็นของการสรุปผลประโยชนทจี่ ะไดรับรวมทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนความสอดคลองกับ
แนวพระราชดําริ ความเปนไปไดของประโยชนที่จะไดรับ
ระบุในเชิงปริมาณและคุณภาพ
11.4 บทสรุปของสํานักงาน กปร. ในการพิจารณาโครงการ ซึ่ง
ไดแกความคิดเห็นตอโครงการ วงเงินทีค่ วรใหการ
สนับสนุน เหตุผลในการพิจารณางบประมาณขอเสนอแนะ
ตางๆ ตลอดจนขอสรุปที่เสนอให กปร. พิจารณาดําเนินการ
เอกสารวิเคราะหโครงการนี้ กลุมแผนงานจะสงคืนกลุมพื้นที่ พรอมกับการแจงผลการอนุมัติ
งบประมาณของประธาน กปร. หรือ กปร.
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 8 )
การดําเนินงานเมื่อโครงการที่หนวยงานเสนอไดรับอนุมัติแลว
1.กลุมแผนงานแจงการอนุมัติงบประมาณแกกลุมพื้นที่และสํานักงบประมาณ
ใหกลุมพื้นที่
ประสานกรมและหนวยปฏิบัติในพื้นที่เพือ่ จัดทํารายละเอียดงบประมาณ เพื่อแจงขอรับการอนุมัติเงินงวด
จากสํานักงบประมาณ ซึ่งสํานักงบประมาณอาจตัดทอนจํานวนเงินลงไดตามมาตรฐานงบประมาณ
ทั้งนี้ หนวยงานที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ สามารถติดตามผลการอนุมัตไิ ด
จากทาง www.rdpb.go.th หัวขอ “ รายงานอนุมตั ิโครงการ” ไดอีกทางหนี่ง
2. สํานักงบประมาณแจงการอนุมัติเงินงวดมายังหนวยงานสวนกลางที่เสนอขอ และสําเนาให
สํานักงาน กปร. ทราบ ใหกลุมแผนงานแจงกลุมพื้นที่ เพื่อติดตามผลการเบิกจายเงินงวดจากหนวย
ปฏิบัตใิ นพื้นที่
3. เมื่อหนวยปฏิบัตใิ นพื้นที่ไดรับเงินงวดแลว ใหกลุมพื้นที่ติดตามหนวยปฏิบัตใิ นพื้นที่ใหดําเนิน การ
ตามโครงการที่ไดเสนอมาใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนงานกําหนดไว โดยกลุมพื้นที่
ควรติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่เปนระยะ ๆ
4. หนวยปฏิบตั ิในพื้นที่จะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในแตละโครงการใหสํานักงาน กปร.
ทราบเปนระยะๆ ทุกรอบ 3 เดือน ตลอดไปจนกวาโครงการจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ (ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่กลุมแผนงานไดสงใหหนวยงานที่ไดรบั การอนุมัติงบประมาณ ซึ่งไดแนบ
สงไปใหพรอมกับการแจงการอนุมัติงบประมาณโครงการ)
5. ใหแจงหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการบรรจุแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตอเนื่อง หรืองบ
บํารุงรักษา ฯลฯ ของโครงการนั้น ไวในแผนงาน/งบประมาณปกติของหนวยงานของกรม, กระทรวงในป
ตอๆ ไปดวย (กปร. จะอนุมัติใหเพียงปแรกเพื่อใหเริ่มตนทํางานไดเทานั้น)
กรณีโครงการที่ไมอนุมัติ/ชะลอโครงการ จะตองดําเนินการอยางไร
กรณีเมื่อสํานักงาน กปร. พิจารณาตามหลักเกณฑของสํานักงาน กปร. แลวเห็นควรปฏิเสธ/ชะลอ
โครงการ สํานักงาน กปร. โดยกลุมพื้นที่จะทําหนังสือแจงอยางเปนทางการใหหนวยงานทราบ และ
เนื่องจากงบกลางมีลักษณะเปนงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อดําเนินโครงการเรงดวน ฉุกเฉิน สามารถอนุมัติ
การใชจายไดตลอดปงบประมาณ จึงมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมาในปลายปงบประมาณ หาก
สํานักงาน กปร. พิจารณาแลว เห็นวาจะไมสามารถดําเนินงานไดทันในปงบประมาณหรืองบประมาณไม
เพียงพอ สํานักงาน กปร. โดยกลุมพื้นที่จะตองทําหนังสือแจงชะลอโครงการใหหนวยงานทราบและ
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สําเนาใหกลุมแผนงานทราบดวย และหากหนวยงานเห็นวาโครงการมีความจําเปนจะตองดําเนินงาน
อยางแทจริง ใหกลุมพื้นที่ประสานใหหนวยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาในปงบประมาณ
ถัดไป
ซึ่งในชวงปลายปงบประมาณ กลุมแผนงานจะดําเนินการรวบรวมโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินงานไดทันในปงบประมาณหรืองบประมาณไมเพียงพอ และจัดทําหนังสือแจงหนวยงานขอให
ยืนยันการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปถัดไปมายังสํานักงาน กปร. เพื่อดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณในงวดแรกของปงบประมาณ
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 10)
การติดตามประเมินผล
1. รูปแบบการติดตามประเมินผล
1.1 การติดตามผลการดํ าเนินงานประจําป เปนการติ ดตามผลสํ าเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ประเภทตางๆ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณวาเปนไปตามแผนงานโครงการและเปาหมายหรือไม
1.2 การประเมิน ผลส ว นรวมเปน การประเมิ น ผลสัมฤทธิ์ ข องโครงการตอการแก ไ ขป ญ หาของ
ประชากรในพื้นที่และฟนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ตลอดจนวิเคราะหการ
ใชจายงบประมาณวาเกิดผลประการใดตอการพัฒนา และเกิดความคุมคาเปนไปตามแนวพระราชดําริ
2. แนวทาง/วิธีการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.1 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกโครงการเพื่อติดตามประเมินผล ดังนี้
2.1.1 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.1.2 เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชกระแสใหติดตามประเมินผล จากการที่ไดมีการดําเนินโครงการมาแลวหวงระยะเวลาหนึ่ง และมี
ผลการดําเนินโครงการที่สงผลกระทบโดยตรงตอราษฎร หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1.3 เปนนโยบายขององคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา กปร. และประธานกรรมการบริหารศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ หรือสํานักงาน กปร. ตองการทราบผลการดําเนินโครงการอาจจะใหเปนในลักษณะ
ของการติดตามผลการดําเนินโครงการ ( Follow - up ) ซึ่งเปนความตองการที่กระทําภายหลังจากที่
โครงการดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุง แกไขการดําเนินโครงการใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการชวยใหทรัพยากรเกิดประโยชนเต็มที่หรือ
เปนไปอยางคุมคามากที่สุด ตลอดจนชวยในการปองกันอุปสรรคและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได
2.1.4 เปนโครงการที่มีลักษณะผสมผสาน มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานหรือแผน
แมบทของโครงการที่กําหนดไว และประชาชนไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานโครงการแลว
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2.2 วิธีการติดตามประเมินผล
การติดตามผลการดําเนินงานประจําป
เปนการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดมีการอนุมัติงบประมาณในแตละ
ปงบประมาณ และโครงการที่สําคัญในแตละภูมิภาค เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรค
(ถามี) แลวจัดทําเปนรายงานทูลเกลาฯ ถวาย ดําเนินการโดยกลุมงานพื้นที่
การประเมินผล
2.2.1 การเตรียมรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
แหลงตางๆ โดยการประสานขอขอมูลโครงการจากกลุม/กอง/หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวบรวม
ข อ มู ล จากเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อง ซึ่ ง การรวบรวมเอกสารข อ มู ล เพื่ อ ใช ศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล
โครงการในเบื้องตน และทําใหไดเห็นภาพโดยรวมของโครงการ อันเปนประโยชนตอการกําหนดแนว
ทางการทํางานใหครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษาอยางครบถวน
2) ออกสํารวจพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูล จากสภาพพื้นที่จริ ง หรื อ
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อตรวจสอบขอมูลที่รวบรวมไดจากขอมูลทุติยภูมิอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการ
สํารวจพื้นที่โครงการ นั้น เปนขั้นตอนของการรับฟงบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมและสภาพพื้นที่และ
ผลการดําเนินงานของโครงการ ตลอดจนการสํารวจขอมูลพื้นฐานของโครงการ ซึ่งการสํารวจพื้นที่
โครงการ ตองอาศัยเทคนิคการเก็บขอมูลแบบสํารวจ การสังเกต ความมีมนุษยสัมพันธ การประสานงาน
และการบันทึกขอมูลที่พบเห็น ตลอดจนการหาขอมูลจากการพบปะ พูดคุยกับเจาหนาที่ ผูนําชุมชน และ
ทําการบันทึกภาพ เพื่อเก็บรายละเอียดของพื้นที่ใหไดมากที่สุดในระยะเวลาที่จํากัด เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบการจัดทําขอเสนอโครงการ และการวางแผนการเก็บขอมูลภาคสนามตอไป
3) จัดทําขอเสนอโครงการ (Proposal) โดยการนําขอมูลที่มีอยูทั้งหมด โดยเฉพาะ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ และผลการ
ดํา เนิ น งาน ซึ่ ง การจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการ ประกอบด ว ยหัว ข อ ต อ ไปนี้ ความเป น มา/พระราชดํ า ริ
วัตถุประสงคการศึกษา ผลที่คาดวาจะไดรับ ขอบเขตของการศึกษา กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธี
การศึกษา ประชากรกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา ระยะเวลาทําการศึกษา งบประมาณที่ใชในการศึกษา
เพื่อนําขอเสนอโครงการเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในหลักการตอไป
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2.2.2 การจัดทําแบบสํารวจขอมูล มีขั้นตอนสําคัญคือ
1) กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัด ที่จะใชในการจัดทําแบบสอบถาม ซึ่งตัวชี้วัดและ
เกณฑชี้วัดเหลานี้ ไดกําหนดขึ้นตามกรอบแนวคิดในการศึกษา
2) จัดทําแบบสอบถาม สําหรับใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซึ่ง
การจัดทําแบบสอบถาม ตองมีความเขาใจในกรอบแนวคิดในการศึกษา ตลอดจนตัวชี้วัดและเกณฑชี้วัด
อยางชัดเจน จึงจะทําใหแบบสอบถาม มีความครอบคลุมในเนื้อหาและครบถวนตามวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว
3) การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่ อ ทดสอบความถู ก ต อ งแม น ยํ า ของ
แบบสอบถาม ตลอดจนเพื่ อ พิ จ ารณาว า คํ า ถามยั ง มี ค วามกํ า กวม สร า งความสงสั ย ให กั บ ผู รั บ การ
สัมภาษณอีกหรือไม หรือควรจะลดและศึกษาประเด็นใดเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงใหแบบสอบถามสมบูรณ
ขึ้น ซึ่งสิ่งที่สามารถทําคูขนานไปกับขั้นตอนนี้ คือ การประสานเจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ เชน
ผูใหญบาน เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลของการเก็บขอมูลภาคสนาม ประสานขอแผนผังที่ตั้งของหมูบานและขอ
รายชื่อประชาชนในแตละหมูบานเพื่อการสุมประชากรกลุมตัวอยาง
2.2.3 การเก็บขอมูลภาคสนาม มีขั้นตอนสําคัญ คือ
1) วางแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการประสานเจาหนาที่ หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อแจงกําหนดการการเก็บขอมูลภาคสนาม พรอมกับขอความอนุเคราะหในการนัดหมาย
ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของ พรอมกันนี้ตองทําการสุมประชากรกลุมตัวอยางและสงรายชื่อใหผูมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ
2) การเก็บ ขอมู ลภาคสนาม ในการดําเนินงานขั้นตอนนี้ ตองใชหลักการบริหาร
ทีมงาน เพื่อให แผนการเก็ บข อมู ลภาคสนามแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว โดยการแบง และ
มอบหมายหนาที่ใหทีมงานสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยาง (มากนอยตามประสบการณในการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม) ซึ่งเทคนิคที่ใชในการสัมภาษณจะมีความแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมาย ดังนี้
- การสัมภาษณประชาชน ตองใชเทคนิคในการสัมภาษณใหเหมาะสมกับผูรับ
การสัมภาษณแตละคน เพราะบางคนอาจใชการสัมภาษณแบบเปนทางการ โดยการถามเรียงขอได
ในขณะที่บางคนชอบการพูดคุยแบบเปนกันเองมากกวา นอกจากนี้ ยังตองเปนคนชางสังเกตและใชไหว
พริบในการวิเคราะหคําตอบของผูรับการสัมภาษณ เพราะคุณลักษณะดังกลาวจะชวยยนระยะเวลาใน
การสอบถามได เนื่องจากบางคําตอบไมจําเปนตองถาม แตจะพบไดจากสิ่งที่อยูรอบตัว
- การสัมภาษณผูนําชุมชน ตองใชไหวพริบในการตั้งคําถาม เพื่อใหไดคําตอบที่
ตองการ บางครั้งตองเรียนรูที่จะหยุด และเปนผูฟงที่ดี ในขณะที่บางทีตองแสดงตัววาเปนผูสนใจใฝหา
ความรูอยูตลอดเวลา เพราะผูนําชุมชนเปนผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informants) ซึ่งนอกจากจะไดขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับจํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร ชีวิตความเปนอยูของประชาชนแลว ยังจะไดขอมูล
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ทางดานสังคมและวัฒนธรรม ทํ า ใหได เ ข าใจถึงลักษณะโครงสรางทางสังคม การใช ท รั พยากรของ
หมูบาน ตลอดจนสภาพปญหาและแนวทางแกไข ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการนําไปใชวิเคราะห
โครงการ
- การสัมภาษณเจาหนาที่ ตองเตรียมตัวศึกษาเปนอยางดีวาหนวยงานแตละ
หน ว ยมี บ ทบาทและหน า ที่ อ ย า งไรในโครงการ เนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ ส ว นใหญ ล ว นมี วั ย วุ ฒิ แ ละมี
ประสบการณในการทํางานสูง จึงสามารถใหขอคิดเห็นซึ่งเปนขอจํากัดและโอกาสในการพัฒนาโครงการ
เพื่อนําไปศึกษาวิเคราะหประเมินผลโครงการ ดังนั้น การสัมภาษณโดยที่ไมมีความรูความเขาใจใน
กิจกรรมของหนวยงานนั้นๆ ดีพอ อาจสงผลใหการสัมภาษณไมราบรื่นเทาที่ควร
3) การตรวจสอบ (Edit) แบบสอบถาม การปฏิบัติงานภาคสนามในแตละวันนั้น
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของแบบสอบถาม เพราะการ
สัมภาษณประชาชนตามหัวขอที่กําหนดแบบเปนทางการ
มักทําใหผูรับการสัมภาษณเกิดความเบื่อ
หนายและอึดอัด จึงตองใชเทคนิคการสัมภาษณดวยการพูดคุยแบบไมเปนทางการ ทําใหบางครั้งตองมี
การบันทึกคําตอบอยางสั้นๆ ไว แลวรีบกลับมาบันทึกคําตอบใหเรียบรอยในวันนั้น เพื่อปองกันไมให
คําตอบเกิดความคลาดเคลือ่ น
2.2.4 การประมวลผล ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ไดแก
1) การจัดทําคูมือลงรหัส (Code Book) สําหรับลงรหัสขอมูล และประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงสังคมศาสตร Statistical Package for the Social
Science for Windows (SPSS/FW version 10.0) สําหรับการจัดทําคูมือลงรหัสนั้น เปนการแทนคา
ขอมูลที่เปนขอความตางๆ ดวยตัวเลข เชน การแทนคาเพศชายดวยเลข 1 เพศหญิงดวยเลข 2 เปนตน
ซึ่งจะใชเปนคูมือสําหรับการลงรหัสขอมูล อันจะชวยใหการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรมีความ
สะดวก และชวยลดปญหาการนับซ้ําหรือนับขอมูลผิดพลาดไดเปนอยางดี
2) การลงรหัสขอมูล โดยการลงรหัสขอมูลในแบบสอบถาม ตามที่ไดแทนคาขอความ
ดวยตัวเลข เพื่อนําไปปอนในโปรแกรม SPSS
3) การประมวลผลขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ 3 ประการ คือ
- การกําหนดคาตัวแปรในโปรแกรม SPSS ตามที่กําหนดไวในคูมือลงรหัส
- การนําขอมูลที่ลงรหัสมาปอนลงในโปรแกรม SPSS ตามตัวแปรที่กําหนดไว
- การประมวลผลและแปลผลขอมูล ที่ปอนลงในโปรแกรม SPSS พรอมการ
แกไขขอมูลใหถูกตอง
2.2.5 การวิเคราะหผล มีขั้นตอนสําคัญคือ
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1) การวิเคราะหขอมูล ตองนําขอมูลทุกสวน ตั้งแตขอมูลจากเอกสารงานวิจัย ขอมูล
จากการสัมภาษณประชาชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่ ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสังเกต มาเชื่อมโยง
ใหเห็นความเกี่ยวของสัมพันธกันของสภาพปญหาและขอเท็จจริง พรอมกับนําขอมูลที่แปลผลแลวมา
สรางตารางและหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามที่กําหนดไว
2) เขี ย นรายงานการประเมิ น ผล การเขี ย นรายงานการประเมิ น ผล ต อ งอาศั ย
ความสามารถในการนําเสนอขอมูลและคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยถายทอดผลการศึกษาไดอยาง
กระชับ เขาใจงาย และไมนาเบื่อ แตถูกตองตามหลักการเขียนรายงานการวิจัยประเมินผล ประกอบกับ
ตองมีมุมมองวิสัยทัศนที่กวางไกลในการเสนอแนะทิศทางการดําเนินงานโครงการ โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินผลเปนพื้นฐานในการเสนอแนะ
3) การนําเสนอรายงานการประเมินผล และเตรียมการจัดสัมมนา (ถามี) การเปด
โอกาสใหทีมงานและผูที่เกี่ยวของใหขอเสนอแนะรายงานการประเมินผล ถือเปนกระจกชวยสะทอนให
เห็นขอบกพรองของรายงานการประเมินผลไดเปนอยางดี โดยผูทําการติดตามประเมินผลตองมีความ
อดทน เปด ใจใหกวาง และพรอมจะแก ไ ขในสว นที่ผิด พลาด สําหรับ ขั้ นตอนการนํา เสนอรายงานมี
รายละเอียด ดังนี้
- จั ด ประชุ ม เพื่ อ นํ า เสนอผลการศึ ก ษา พร อ มรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะของทีมงาน และชี้แจงขอสงสัยเพื่อใหเกิดความกระจาง
- ส ง แบบแสดงความคิ ด เห็ น (ร า ง) รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผล ให
คณะทํางานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ราง) รายงานการติดตามประเมินผล กลับมายัง กตผ. เพื่อใช
ประกอบการสรุปผลการสัมมนา (ถามี)
- ดําเนินการแกไขปรับปรุงเนื้อหาในสวนที่ทําใหเกิดขอสงสัย เพื่อใหรายงานมี
ความชัดเจนและสมบูรณมากขึ้น พรอมกับสรุปผลการสัมมนา (ถามี) สําหรับการจัดทํารายงานการ
ประเมินผล (ฉบับสมบูรณ) ตอไป
2.2.6 การจัดพิมพและเผยแพร
เมื่อการเขียนรายงานการติดตามประเมินผลสําเร็จไปแลวประมาณรอยละ 80 ควรจะ
ไดประสานฝายการคลังเพื่อดําเนินการจัดจางการพิมพหนังสือรายงาน พรอมกับขอเลข ISBN และ
ตรวจสอบตนฉบับอยางดี ไมวาจะเปนการจัดเรียงหนา ความครบถวนของภาษา ตัวหนังสือ วรรคตอน
และความคมชัดของเนื้อหา ทั้งกอนสงโรงพิมพและหลังจากไดรับหนังสือจากโรงพิมพแลว เนื่องจาก
รายงานการประเมินผลโครงการ เปนเอกสารที่จะตองนําความขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และใชเผยแพรภายใน
สํานั ก งาน กปร. และหน ว ยงานที่ เ กี่ย วข อง เพื่ อนํ า ไปใช ใ นการพิจ ารณาแกไ ขปรั บ ปรุ ง การดํา เนิ น
โครงการ สามารถนํ า ไปใช ใ นการอ า งอิ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แนวทางการพั ฒ นา
โครงการ ในระยะสั้นและระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเผยแพรรายงานการประเมินผลแก
สาธารณชนที่สนใจ ทั้งในรูปแบบเอกสารและ CD ROM

วิธีการและขั้นตอนการติดตามประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมรวบรวมขอมูลและการจัดทําแบบสํารวจขอมูล
รับนโยบายการติดตาม/ประเมินโครงการจากผูบริหาร
วางแผนการทํางาน

ประชุมกอง

* คูขนาน
- ออกสํารวจพื้นที่
- เชิญกองที่เกี่ยวของ
รวมประชุมเพื่อกําหนด
และชี้แจงแนวทางการ
ทํางาน

ประสาน
กองที่เกี่ยวของ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

มอบหมายผูรับผิดชอบ

- รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งประกอบ
ดวยขอมูลโครงการพระราชดําริ ผลการ
ดําเนินงานโครงการ เปนตน
- รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจ
พื้นที่โครงการ ตลอดจนการพบปะพูด
คุยกับผูมีสวนเกี่ยวของ

จัดทําขอเสนอโครงการ (Proposal)
พรอมขออนุมัติหลักการดําเนินงาน

- จัดทําตัวชี้วัด
- จัดทําแบบสํารวจขอมูล

ประชุมเพื่อรับทราบและรายงานความกาวหนา
วางแผนการเก็บขอมูล

ทดสอบแบบสอบถาม
(Pre-test)

ปรับแกแบบสอบถาม
พรอมจัดชุดจริง

เก็บขอมูลภาคสนาม

* การออกสํารวจพื้นที่จริงจะขึ้นอยูกับขอมูลพื้นฐาน ณ ตอนนั้นวามีความพรอมหรือไม อาจออกทําการสํารวจพรอมกับชวง
วางแผนได
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ขั้นตอนที่ 2 : การเก็บขอมูลภาคสนาม
การเก็บขอมูลภาคสนาม
- การวางแผนเก็บขอมูลภาคสนาม
- การเก็บขอมูลภาคสนาม

เจาหนาที่
1. ควรมีเทคนิคการสัมภาษณ
เพื่อสรางความคุนเคยและความ
เปนกันเอง
2.

ระยะเวลา
1. ควรรักษาเวลาการ
สัมภาษณใหสอดคลอง
กับทีม

อธิบายใหชัดเจนวาเรามาทําอะไร

3. การสังเกตการณไมจําเปน
ตองถามเรียงลําดับตามแบบ
สอบถาม ควรเนนความสอด
คลองในการถาม
4. ระวังคําถามทีเ่ สี่ยงตอความ
รูสึกผูรับการสัมภาษณ
5. สรุปการออกไปทํางานใน
แตละวัน
6. รวบรวมคําตอบจากคําถาม
ปลายเปดเพื่อนํามาลง Code
ตอไป
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พื้นที่ศึกษา

แบบสอบถาม

1. ควรพิจารณา
สภาพบานวาอยูหาง
ไกลหรือไมแลวจัดชุด
เจาหนาที่ลงสัมภาษณ
2. ควรเปนสถานที่ที่
ผูรับการสัมภาษณ
สะดวกที่สุด
3. เจาหนาที่ควรไป
สัมภาษณที่ครัวเรือน
หรือพื้นที่เพื่อเห็น
สภาพที่แทจริง
4. เนนความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ

1. ศึกษาและทําความ
เขาใจแบบสอบถาม
ใหดี
2. พิจารณาจํานวน
แบบสอบถามกับการ
สัมภาษณ
3. ควรทําการตรวจ
สอบแบบสอบถามวัน
ตอวันเพื่อปองกัน
ความสับสน

ขั้นตอนที่ 3 : การประมวลผล

หลังกลับจากการเก็บขอมูลภาคสนาม

สรุปรายงานการปฏิบัติงาน
เพื่อทราบความกาวหนา

จัดทําคูมือลงรหัส
(Code Book)

ลงรหัสขอมูล

ประมวลผลขอมูล

ขั้นตอนที่ 4 : การวิเคราะหผล และการจัดพิมพและเผยแพร

วิเคราะห
ขอมล

จัดทํารายงาน
การประเมินผล

เสนอรายงาน
ขั้นตน

รายงานฉบับสมบูรณ
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นําเสนอรายงานการ
ประเมินผลและเตรียมการ
สัมมนา (ถามี)
ปรับปรุงรายงาน +
ผลการสัมมนา (ถามี)

