คู่มือการตามเสด็จ
ส่วนที่ 1 : การเตรียมการก่อนตามเสด็จ
1.1 ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ (แปรพระราชฐาน เยีย่ มราษฎร และติดตามงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ)
- ประสานงานกับสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวัง ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ
- ประสานข้อมูลเบือ้ งต้นกับจังหวัด โครงการ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับจุดทีร่ ะบุในกําหนด
การตามเสด็จ
1.2 การกําหนดตัวบุคคลและแผนการเดิ นทาง
1. การตามเสด็จ ถือเป็ นภารกิจหลักและมีลาํ ดับความสําคัญสูงสุดของสํานักงานฯ ในระหว่างการ
ตามเสด็จจะต้องมีเจ้าหน้าที่ ทัง้ ฝา่ ยพืน้ ทีแ่ ละฝา่ ยอํานวยการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูด่ ว้ ยเสมอ (มีจาํ นวนไม่น้อย
กว่าทีร่ ะบุไว้น้)ี
- ผอ.กลุ่มพืน้ ที่

จํานวน

1

คน

- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ฯ จากกลุ่มพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

จํานวน

1

คน

- เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ ประชาสัมพันธ์ (ช่างภาพ)

จํานวน

1

คน

- พนักงานขับรถ

จํานวน

1

คน

สําหรับเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ เช่น บันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ให้พจิ ารณาจัดไปตามความเหมาะสม
2. ให้กลุ่มพืน้ ทีป่ ระสานงานและจัดทําตารางกําหนดตัวบุคคล
และแผนการเดินทางของแต่ละ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องว่าจะเดินทางไปเมือ่ ใด กลับเมือ่ ใด โดยวิธใี ด (กําหนดไว้เพือ่ เป็นกรอบการปฏิบตั ิ
ราชการ) และให้มกี ารหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นเจ้าหน้าทีใ่ ห้ออกไปปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัวหน้
่ ากัน
3. สําหรับระดับเลขาธิการ รองเลขาธิการ ทีป่ รึกษาฯ จะกําหนดเดินทางอย่างไร และเมือ่ ใดนัน้
ให้ขน้ึ กับนโยบาย ดุลยพินิจและสถานการณ์ หรือโอกาสตามแต่จะสังการ
่
4. ให้แต่ละกลุ่มมีการพิจารณากําหนดหน้าที่ และภารกิจของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนทีจ่ ะไปปฏิบตั งิ าน
ระหว่างการตามเสด็จ ให้ชดั เจน ทราบล่วงหน้าไว้ดว้ ย
5. ในแผนการเดินทางควรระบุช่อื และหมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ ร่ี บั ผิดชอบประสานเรือ่ งการ
เดินทางไว้ดว้ ย เพือ่ ติดต่อได้กรณีมเี หตุขดั ข้องใดๆ
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1.3 การขออนุมตั ิ เดิ นทาง
1. การทําบันทึกขออนุมตั เิ ดินทางไปปฏิบตั ริ าชการในการตามเสด็จ นัน้ ได้กาํ หนดไว้วา่
- ตัง้ แต่ระดับรองเลขาธิการ ทีป่ รึกษาฯ ผอ.กลุ่ม/ผอ.กอง และเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่างๆ ลงมาให้
ผอ.กลุ่ม/ผอ.กอง หรือผูแ้ ทนเป็ นผูล้ งนามในบันทึกเสนอขออนุ มตั ติ ่อเลขาธิการ กปร. เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
- การขออนุ มตั เิ ดินทางสําหรับเลขาธิการ กปร. ให้เลขาธิการ กปร. เป็ นผูล้ งนามในบันทึก
เสนอขออนุมตั นิ ายกรัฐมนตรี เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. การระบุตวั บุคคลในการขออนุมตั เิ ดินทาง ให้ระบุรายชื่อโดยรวมไว้ก่อน โดยยังไม่ตอ้ งกําหนด
ชัดลงไปในบันทึกขออนุ มตั วิ า่ ใครจะเดินทางไปเมือ่ ใดกลับเมือ่ ใด
3. การกําหนดห้วงระยะเวลาในการเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการ ให้กาํ หนดครอบคลุมระยะเวลาแบบ
กว้างๆ ไว้ เช่น หนึ่ง หรือ สองเดือน และระบุจงั หวัดครอบคลุมทัง้ ภาคไว้
4. ทําบันทึกขออนุมตั เิ ดินทางให้ชา่ งภาพ
ครบถ้วนด้วยทุกครัง้

(ระบุช่อื ช่างภาพ)

พร้อมพนักงานขับรถให้ถูกต้อง

1.4 การเตรียมเกี่ยวกับเรื่องการเงิ น
1. ก่อนทีจ่ ะถึงกําหนดเดินทางประมาณ 3 สัปดาห์ (หรือกรณีทย่ี งั ไม่ได้ทาํ บันทึกขออนุมตั ิ
เดินทาง) ให้กลุ่มพืน้ ทีป่ ระสานกับกลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ (กบง.) เพือ่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ถึงประมาณการขอวงเงินทีจ่ ะขอให้ชว่ ยกันไว้ก่อนล่วงหน้า ทัง้ นี้เพือ่ ให้ กบง. เตรียมการไว้ลว่ งหน้า
2. เมือ่ บันทึกขออนุ มตั เิ ดินทางได้รบั การอนุ มตั เิ รียบร้อยแล้ว และทราบถึงกําหนดเดินทางทีแ่ น่นอน
แล้ว ก่อนทีจ่ ะไปขอรับเงินยืมทดรองจ่ายจาก กบง. ต้องโทรแจ้ง กบง. ล่วงหน้า 1 วัน เพือ่ ที่ กบง. จะได้
ตัง้ ฎีกา เตรียมจ่ายเช็ค หรือเงินสด ให้ได้ทนั ในวันถัดไป
3. เมือ่ ได้รบั เช็คหรือเงินสดมาแล้วให้จดั สรรเงินส่วนหนึ่งไว้ทเ่ี จ้าหน้าทีป่ ระจํากลุ่มพืน้ ที่ ซึง่ รับผิด
ชอบเกีย่ วกับการจัดซือ้ บัตรโดยสารเครือ่ งบิน หรือสํารองค่าใช้จา่ ยอืน่ ใด เพือ่ ให้สามารถดําเนินการไปโดย
ราบรืน่
4. ควรพยายามเร่งรัดเพือ่ ให้สามารถยืมเงินฝา่ ยการคลังให้ได้จะเป็ นการดีทส่ี ดุ
1.5 การเตรียมเอกสารต่างๆ
1. ให้กลุม่ พืน้ ทีจ่ ดั เตรียมข้อมูลของพืน้ ทีท่ จ่ี ะเสด็จฯ ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น อาณาเขต
พืน้ ที่ พืชทีป่ ลูก การประกอบอาชีพ รายได้ ความเป็ นอยู่ 2) ด้านสังคม เช่น ประชากร เชือ้ ชาติ
วัฒนธรรม สภาพปญั หา 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปา่ ไม้ แหล่งนํ้า คุณภาพดิน นอกจากนัน้ ควร
เตรียมวิเคราะห์ทางเลือกทีเ่ หมาะสมในการช่วยเหลือ/แก้ไขปญั หาเสนอผูบ้ ริหารไว้ดว้ ย
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2. รายการเอกสารอื่นๆ ทีจ่ ะต้องจัดเตรียมไปในการตามเสด็จ มีดงั นี้
- ข้อมูลพระราชดําริทผ่ี า่ นมาและการดําเนินการเพือ่ สนองพระราชดําริ
- ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเก่า ทีป่ จั จุบนั มิได้ใช้งบประมาณ กปร. ในการ
ดําเนินการ
- ข้อมูลโครงการทีส่ าํ คัญๆ และรายงานอื่นใดทีม่ คี วามสําคัญเกีย่ วข้อง
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ ในเขตภาคทีร่ บั ผิดชอบ ประมาณ 10 ชุด
- แผนที่ 1:50,000 ในเขตจังหวัดหรืออําเภอทีท่ ราบหรือคาดว่าจะเสด็จฯ
(สามารถค้นหาได้จาก http://pmoc-doc ระบบฐานข้อมูลแผนทีแ่ ละภาพถ่าย)
- แผนทีแ่ สดงทางหลวงแผ่นดินในเขตภาคทีร่ บั ผิดชอบ
- แผนทีข่ องโครงการทีส่ าํ คัญๆ ทีร่ บั ผิดชอบ
- แผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศของพืน้ ทีส่ าํ คัญๆ ทีม่ อี ยู่ หรือสามารถจัดหาได้
- ทะเบียนรายชือ่ โครงการต่างๆ ทีใ่ ช้งบ กปร. ทัง้ หมดของทุกภาค
(สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://e-office “ฐานข้อมูลโครงการ” )
- เอกสารสรุปแสดงวงเงินที่ กปร. อนุมตั ไิ ปแล้ว และงบทีเ่ หลืออยู่
(สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.rdpb.go.th เมนู “สํานักงาน กปร.” หัวข้อ
“รายงานผลการอนุมตั ”ิ และสอบถามข้อมูลจากกลุ่มแผนงาน)
- ข้อมูล กชช.2ค. ระดับหมูบ่ า้ น (ให้พจิ ารณาตามความจําเป็ น)
1.6 การเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องใช้
1. รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ต่างๆ ทีก่ ลุ่มพืน้ ทีจ่ ะต้องจัดเตรียมไป มีดงั นี้
กล้องถ่ายรูป พร้อมอุปกรณ์ (ทัง้ แบบใช้ฟิลม์ และกล้องดิจติ อล) กล้องถ่ายวีดโี อ
เครือ่ งบันทึกเสียง เครือ่ งโทรสาร Notebook, Printer แผ่น CD-ROM/Handy drive
เสาอากาศวิทยุประจํารถยนต์ วิทยุสอ่ื สารมือถือระบบ UHF และ VHF พร้อมเครือ่ งชาร์จ
กระดาษครุฑ กระดาษเปล่า กระดาษบันทึกข้อความ อุปกรณ์เครือ่ งเขียนต่างๆ
2. การยืมครุภณ
ั ฑ์ชนิดใดไปใช้นอกสํานักงาน ให้มกี ารบันทึกหลักฐานการนําออกไปใช้งานนอกสถานที่
ด้วย
1.7 การเตรียมรถยนต์และพนักงานขับรถ
1. ให้หวั หน้าหมวดรถยนต์จดั การเตรียมรถยนต์ เพือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเสด็จ ตามความเหมาะสม
และควรทีจ่ ะเป็ นรถยนต์ทส่ี ามารถใช้ได้ทกุ สภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
2. ให้หมวดรถยนต์ดแู ล และจัดให้มอี ุปกรณ์ในรถยนต์อย่างพร้อมเพรียงดังนี้
- ถังใส่เศษผงขยะ กระดาษทิชชู พร้อมกล่องใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
- เสาอากาศวิทยุสอ่ื สาร (ตรวจสอบวิทยุสอ่ื สารในรถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้เสมอ)
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- แก้วนํ้าพลาสติก นํ้าดื่ม ถังนํ้าแข็ง
- ไม้ปดั ขนไก่ ถังนํ้าล้างรถ ผ้าเช็ดรถ อุปกรณ์ลา้ งรถ
- ไฟฉาย ร่มกันฝน ยากันยุง เชือก ถังนํ้ามันอะไหล่ (สํารอง)
- เครือ่ งมือประจํารถกรณีฉุกเฉิน
- ถังดับเพลิงประจํารถ
- สายพ่วงแบตเตอรี่
3. ให้มกี ารสลับหมุนเวียนพนักงานขับรถเพือ่ ออกไปปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทัวหน้
่ าเสมอกัน
4. ให้พนักงานขับรถนําสําเนาบันทึกการอนุ มตั เิ ดินทางไปจัดการเติมนํ้ามันรถยนต์ให้เต็มถัง และ
ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ให้เรียบร้อย ก่อนออกเดินทางหนึ่งวัน
1.8 การจอง-ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน
1. เมือ่ กําหนดตัวบุคคลและทราบแผนการเดินทางของแต่ละบุคคลแล้ว ก็ให้กลุ่มพืน้ ทีด่ าํ เนินการ
จองบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ทางโทรศัพท์ โดยแจ้งชื่อ วันที่ และเทีย่ วบินทีต่ อ้ งการเทีย่ วไป ส่วนเทีย่ ว
กลับ หากไม่ทราบกําหนดแน่ ให้ทาํ ตั ๋วเปิดไว้ก่อน โดยต้องแจ้งหมายเลข Royal Orchids Plus ของผู้
เดินทางและแจ้งว่าขอส่วนลดเนื่องจากเป็ นข้าราชการ ทัง้ นี้ทางบริษทั การบินไทยจะแจ้งโค้ดการจองบัตร
โดยสารเครือ่ งบินให้ทราบ
2. ให้นําบัตรประจําตัวข้าราชการ พร้อมถ่ายสําเนาบัตรของผูท้ จ่ี ะเดินทาง พร้อมกับหมายเลข
โค้ดจองบัตรโดยสารเครือ่ งบิน และเงินสดไปชําระค่าโดยสาร เพือ่ รับบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
3. ผูม้ สี ทิ ธิ ์เบิกค่าโดยสารเครือ่ งบิน จะต้องเป็ นข้าราชการระดับชํานาญการ ขึน้ ไป
1.9 การเตรียมการแต่งกาย
1. เครือ่ งแบบแต่งกายมาตรฐานทีจ่ ะต้องเตรียมไป มีดงั นี้
- ชุดเครือ่ งแบบข้าราชการสีกากีคอพับแขนยาว
- ชุดเครือ่ งแบบปกติขาวพร้อมหมวก (สําหรับระดับชํานาญการพิเศษขึน้ ไป กรณีรบั -ส่ง
เสด็จ)
- บัตรผ่านสวนจิตรลดาฯ บัตรผ่านทําเนียบรัฐบาล บัตรแสดงตนขณะตามเสด็จ
2. เครือ่ งแต่งกายนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้จะต้องเป็ นแบบสุภาพเรียบร้อย
1.10 การเตรียมเรือ่ งที่พกั
1. ในกรณีพกั แรมบ้านพักรับรอง ก่อนเดินทางไปตามเสด็จ ในพืน้ ทีใ่ ดๆ ให้กลุ่มพืน้ ทีเ่ ตรียมการ
ประสานงานกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ที่ ในเรือ่ งการจัดเตรียมทีพ่ กั และกําหนดการเดินทางต่างๆ
ให้ทราบล่วงหน้า เพือ่ จะได้มกี ารดําเนินการจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย
2. ในกรณีพกั โรงแรม ให้กลุ่มพืน้ ทีส่ าํ รองทีพ่ กั ล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก
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1.11 การประชุมหารือสรุปการเตรียมการ
ก่อนทีจ่ ะออกเดินทางไปตามเสด็จนัน้ กลุ่มพืน้ ทีค่ วรจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้
ระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องกลุ่มฯ ทุกคน ช่างภาพและพนักงานขับรถทีจ่ ะร่วมเดินทางเพือ่ หารือชีแ้ จง สรุปผลการ
เตรียมงาน และซักซ้อมความพร้อมต่างๆ ตลอดจนการนัดหมายวันเวลาเดินทาง และการผลัดเปลีย่ น
สลับหมุนเวียนกันไปปฏิบตั หิ น้าที่ นอกจากนัน้ ควรหารือทบทวนกําหนดวันทีแ่ ละภารกิจต่างๆ เพิม่ เติมให้
เข้าใจชัดเจนโดยทัวหน้
่ า และพร้อมเพรียงกัน

ส่วนที่ 2 : การปฏิ บตั ิ งานระหว่างการตามเสด็จ
2.1 การประสานงานเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
1. เมือ่ นํารถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ ไปถึงยังทีพ่ กั เรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานขับรถและช่างภาพ
นํารถยนต์ และกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดโี อ ทัง้ หมดทีเ่ ตรียมไปรับการตรวจสอบ เพือ่ ติดบัตรอนุญาตให้
ใช้งานได้ในระหว่างการตามเสด็จ และเข้าในเขตพระราชฐานจาก ศรภ. หรือหน่วยรับผิดชอบอืน่ ใด
2. ในกรณีของเจ้าหน้าที่ กปร. หรือบุคคลอื่นใดทีม่ ไิ ด้มบี ตั รผ่านสวนจิตรลดาฯ สีเขียวประจําตัว ก็
จะต้องไปดําเนินการขอรับบัตรประจําตัวชัวคราว
่
เพือ่ ให้สามารถตามเสด็จ ได้
2.2 การประสานงานเกี่ยวกับกําหนดการเสด็จฯ
1. ตรวจสอบกําหนดการเสด็จฯ ทุกวัน ให้เจ้าหน้าทีข่ องกลุ่มพืน้ ที่ ดําเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ทหาร (เรือ่ งทีน่ งบนเฮลิ
ั่
คอปเตอร์) สํานักราชเลขาธิการ สํานัก
พระราชวัง (กําหนดการเสด็จฯ) กรมวังผูใ้ หญ่ (ทําบัตรแสดงตนขณะตามเสด็จ) และประสานหน่วยงาน
กรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ในกรณีทม่ี กี ารเสด็จฯ โดยมิได้มกี าํ หนดการล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าทีเ่ ฝ้าติดตามคอยหาข่าวจาก
แหล่งข่าวให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
3. หากเป็ นการประสานงานผ่าน E-mail จะต้องประสานเฉพาะ e-mail ของทางราชการเท่านัน้
เพือ่ ความมันคงปลอดภั
่
ยของข่าวสารภาครัฐ (สามารถใช้ e-mail สํานักงาน ได้ท่ี http://rdpb.mail.go.th)
2.3 การประสานงานกับสื่อมวลชน
1. ให้กลุ่มพืน้ ทีจ่ ดั การเตรียมข้อมูล หรือข่าวไว้อย่างพร้อมมูล ทัง้ นี้เพราะในกรณีทอ่ี าจพบว่าบาง
พืน้ ทีห่ รือบางโครงการมีปญั หา หรือสือ่ มวลชนไม่ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องตามความเป็นจริงอย่างครบถ้วน จะ
ต้องเร่งรัดให้มกี ารสรุปข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีห่ รือโครงการหรือข้อมูลความจริงอืน่ ใดเพือ่ เผยแพร่แจกจ่าย
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องให้สอ่ื มวลชนได้รบั ทราบแต่เนิ่นๆ และให้ทนั เหตุการณ์ เพือ่ ให้สามารถสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องออกสูภ่ ายนอกอย่างเหมาะสมได้
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2. ทัง้ นี้ กลุ่มพืน้ ทีจ่ ะต้องประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจน กลุ่มประชาสัมพันธ์
ของสํานักงาน กปร. เองอย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ ยังต้องสร้างความสัมพันธ์คนุ้ เคยอันดีกบั บรรดาสือ่ มวลชนไว้
เพือ่ ให้มโี อกาสดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. การติดต่อช่างภาพสือ่ มวลชน (โทรทัศน์) ให้ตดิ ต่อทางโทรศัพท์เชิญไปทีฝ่ า่ ยข่าวราชสํานัก
ของสถานีนนั ้ ๆ โดยตรง ไม่ตอ้ งทําหนังสือเป็ นทางการถึงผูอ้ าํ นวยการสถานีฯ (ยกเว้นถ้าทางสถานีฯ ขอ
ก็อาจทําไปในบางกรณี)
2.4 การตรวจความพร้อมของการเดิ นทาง
1. ในกรณีทท่ี ราบกําหนดการเสด็จฯ แน่นอน ให้ผรู้ บั ผิดชอบการเดินทางทําการศึกษาเส้นทางที่
จะใช้เดินทาง เพือ่ พิจารณาระยะทางและระยะเวลาทีจ่ ะต้องใช้อย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ กําหนดจุดทีใ่ ช้
เดินทาง จุดทีจ่ ะแวะเติมนํ้ามัน เพือ่ ป้องกันปญั หานํ้ามันหมดถังระหว่างทางทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ ุรกันดารได้
2. ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ประจํารถยนต์อกี ครัง้ หนึ่งให้เรียบร้อย
พร้อมทัง้ เสบียง อาหารตามความจําเป็ น กรณีจะต้องมีการเดินทางข้ามมือ้ อาหารด้วย
2.5 การเข้าร่วมติ ดตามรถขบวนเสด็จฯ
1. กรณีทค่ี าดว่าอาจจะมีปญั หาในเรือ่ งของการนํารถยนต์ของสํานักงาน กปร. เข้าร่วมติดตาม
ขบวนเสด็จฯ แล้ว ให้กลุ่มพืน้ ทีด่ าํ เนินการประสานงานและแจ้งให้หน่วย (เช่น ศรภ. กรมราชองครักษ์)
ทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมขบวนรถเสด็จฯ เป็ นการล่วงหน้าไว้ก่อนด้วย
2. ในการประสานงานกับ ศรภ. หรือกรมราชองครักษ์ เพือ่ นํารถยนต์เข้าร่วมติดตามรถขบวน
เสด็จฯ นัน้ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าไว้ก่อนตามสมควร เพือ่ ทีจ่ ะได้นดั หมายหรือกําหนดจุดรอทีจ่ ะเข้า
ร่วมขบวนทีแ่ น่นอนและจะต้องรักษาลําดับตําแหน่งทีข่ องรถยนต์อยูต่ ลอดเวลา
3. ในการทีจ่ ะนํารถออกจากขบวน ก็จะต้องแจ้งให้ ศรภ./กรมราชองครักษ์ทราบว่าจะออกจาก
จุดใดทุกครัง้
2.6 การรอรับเสด็จ ในจุดพืน้ ที่เสด็จฯ
1. ต้องเดินทางไปถึงทีห่ มายก่อนการเสด็จฯ อย่างน้อย 1 ชัวโมง
่
เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วย
อื่นอีกครัง้ เช่น ข้อมูลจากจังหวัด
2. ก่อนถึงจุดเสด็จฯ ให้ตรวจสถานทีโ่ ดยรอบว่าอะไรอยูต่ รงไหน เช่น ศาลาทรงงาน ศูนย์
ประสานงานของส่วนราชการ เส้นทางเสด็จฯ ทีจ่ อดรถสํานักงาน กปร. สุขา
3. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. ต้องไปรับเสด็จ ในพืน้ ทีน่ นั ้ เมือ่ เดินทางไปถึงทีห่ มายแล้วให้
พนักงานขับรถนํารถไปเข้าร่วมขบวนเสด็จให้เรียบร้อย ช่างภาพต้องนําอุปกรณ์ต่างๆ ให้กองอํานวยการ
รักษาความปลอดภัยตรวจทุกครัง้
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4. เมือ่ ได้ตําแหน่งทีจ่ อดรถยนต์แน่นอนแล้ว ให้พนักงานขับรถแจ้งให้เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร.
ทราบด้วยทัง้ หมด เพือ่ ทีจ่ ะได้สามารถเดินตรงมายังตําแหน่ งทีจ่ อดรถ เพือ่ ให้รถพร้อมทีจ่ ะเคลื่อนขบวน
เสด็จฯ ออกได้ทนั ทีไม่เสียเวลาตามหา
5. สําหรับจุดทีจ่ ะยืนรับเสด็จนัน้
จะต้องสังเกตตามความเหมาะสมของสถานการณ์และโอกาส
โดยปกติ สํานักพระราชวังเป็ นผูก้ าํ หนดจุดให้ขา้ ราชการยืนรับเสด็จ แต่ทงั ้ นี้โดยทัวไปจะต้
่
องไม่อยูก่ ่อน
หน้าข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ของจังหวัด หรือผูร้ บั ผิดชอบพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
6. อุปกรณ์นําติดตัว ได้แก่ บัตรแสดงตน ดินสอหรือปากกา สมุดจดบันทึกขนาดถนัดมือ
ไฟฉายขนาดพกพา เครือ่ งบันทึกเสียง และให้ปิดเสียงโทรศัพท์มอื ถือด้วย
2.7 การเดิ นรักษาระยะและจุดยืนขณะเดิ นตามเสด็จ
1. ในขณะเดินตามเสด็จ จะต้องเน้นการมีสติ การรักษากิรยิ ามารยาท ความสุภาพอ่อนน้อม
ระมัดระวังการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสถานที่ รักษาความสุภาพเรียบร้อย ต้องไม่แสดง
อาการทีไ่ ม่เหมาะสม
2. ต้องคอยระวัง สังเกต และยืนอยูใ่ นตําแหน่ง และเรียงลําดับอาวุโสอย่างเหมาะสม และให้
เตรียมพร้อมทีจ่ ะสลับผลัดเปลีย่ นเข้ามาร่วมฟงั หรือร่วมจดบันทึกพระราชดําริได้ในจุดอันสมควร
2.8 การถวายความเคารพ
1. ผูช้ าย ให้กม้ ศีรษะเล็กน้อยพร้อมกับโค้งคํานับ
2. ผูห้ ญิง
- กรณีสวมชุดข้าราชการให้โค้งคํานับ
- กรณีไม่ได้สวมชุดข้าราชการให้ถอนสายบัว โดยการยืนตัวตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหลัง
พอประมาณ พร้อมกับย่อเข่าลงตรงๆ มือประสานไว้ขา้ งหน้าและก้มศีรษะเล็กน้อย เสร็จแล้วยืนตรง
ตามปกติ
2.9 การจดบันทึกพระราชดําริ
1. เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. ทุกคนต้องจดบันทึกพระราชดําริให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ในแต่
ละโอกาสอันสมควร และเพือ่ ความถูกต้อง ควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั ฟงั พระราชดําริหรือรับสัง่
เรือ่ งอื่น ๆ ด้วย
2. บันทึกถึงเวลา และสถานทีท่ พ่ี ระราชทานพระราชดําริ ตลอดจนบุคคลทีม่ พี ระราชดําริดว้ ย
3. ต้องพยายามจับประเด็นให้ได้ถงึ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในเนื้องานทีพ่ ระราชทานพระราช
ดําริให้ได้ชดั เจนทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
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2.10 การบันทึกเสียง
1. บุคคลทีม่ โี อกาสและสามารถบันทึกพระสุรเสียงได้ ควรกระทําโดยใกล้ชดิ ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
ตามความเหมาะสม และความสมควรแก่สถานการณ์ เพือ่ ให้ได้คุณภาพการบันทึกเสียงทีช่ ดั เจนสมบูรณ์
ครบถ้วน
2. กรณีมเี ครือ่ งบันทึกเสียงขนาดเล็กทีส่ ามารถต่อสายไมโครโฟนขนาดเล็กแนบไว้กบั สมุดจด
บันทึกได้ จะเป็ นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ทัง้ นี้เพราะสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างกลมกลืน ทัง้ การจดบันทึกและการ
อัดเสียงไปพร้อมๆ กัน
3. ให้สาํ รองเครือ่ งบันทึกเสียงไว้อย่างพอเพียงพร้อมทีจ่ ะใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน
2.11 การถ่ายภาพและการถ่ายวีดีโอ
1. ให้ ผอ.กลุ่มพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในการสังการ
่
กํากับ และชีน้ ําให้ชา่ งภาพทราบถึงจุดพืน้ ทีแ่ ละ
จังหวะการทีจ่ ะถ่ายภาพต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และโอกาสอันควร
2. เพือ่ เป็ นการช่วยบันทึกถึงเหตุการณ์และสถานทีไ่ ด้ดขี น้ึ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพืน้ ทีค่ วรกํากับให้มกี าร
ถ่ายภาพ ป้ายชื่อ สถานที่ หรือป้ายงานพิธตี ่างๆ หรือลายลักษณ์อกั ษรอื่นใด ทีจ่ ะช่วยในการอ้างอิงภาพ
ในเชิงเป็ นหลักฐานได้ดขี น้ึ
3. ขณะถ่ายภาพใดๆ ก็ตาม ช่างภาพควรระลึกอยูเ่ สมอถึงบทบาท และหน้าทีข่ องสํานักงาน กปร.
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ภาพทีถ่ ่ายมาได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักในการทํางานของสํานักงาน กปร.
4. ให้เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพืน้ ทีก่ าํ กับให้มกี ารถ่ายภาพสภาพพืน้ ทีล่ ว่ งหน้าไว้ก่อน ในกรณีทม่ี เี วลาพอ
หรือกรณีระหว่างรอรับเสด็จฯ อยู่ แต่หากไม่สามารถดําเนินการได้กค็ วรทีจ่ ะหาโอกาสกลับไปถ่ายภาพใน
สถานทีต่ ่างๆ เหล่านัน้ อีกครัง้ ในภายหลัง ทัง้ นี้ เพือ่ จะได้สามารถจัดทําภาพประกอบแนวพระราชดําริหรือ
ประมวลพระราชดําริดว้ ยภาพได้ดยี งิ่ ขึน้
5. การถ่ายภาพต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มและทิศทางสําคัญของการพัฒนาสภาพพืน้ ที่
ควรทีจ่ ะเน้นภาพทีเ่ กีย่ วกับสภาวะสิง่ แวดล้อมต่างๆ ด้วย
6. ให้กลุ่มพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ มีกล้องถ่ายรูปสํารองติดตัวไว้ดว้ ยเสมอ ทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถถ่ายภาพ
เสริมตามความเหมาะสมได้ดยี งิ่ ขึน้
2.12 การใช้วิทยุสื่อสาร
1. ขณะตามเสด็จ เจ้าหน้าที่ กปร. ควรทราบว่าจะมีการใช้เครือข่ายวิทยุสอ่ื สารร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ หลายหน่วยงาน เช่น ชลประทาน ปทุมวัน ทางหลวง ฯลฯ
2. การใช้สาํ หรับสือ่ สารภายในกันเอง ส่วนใหญ่จะเป็ นการเรียกติดต่อเพือ่ แจ้งการเตรียมพร้อม
หรือสื่อสารให้ทราบถึงกําหนดการเสด็จหรือแจ้งตําแหน่งทีจ่ อดรถ โดยใช้รหัสจากพนักงานขับรถว่า รถ
วานร เพือ่ แจ้งเลขาธิการ กปร. (รหัสหนุมาน 1)
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3. การเรียกใช้วทิ ยุโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะเดินตามเสด็จ จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่าง
มาก มิให้เกิดผิดพลาด สับสน หรือเกิดเหตุอนั มิบงั ควรขึน้ ได้
2.13 การจัดเก็บภาพ และบันทึกคําอธิ บายเหตุการณ์
ให้ชา่ งภาพรีบจดบันทึกคําอธิบาย เหตุการณ์และสถานที่ ทีป่ รากฏตามภาพถ่าย เก็บไว้เป็ น
หลักฐานโดยมิชกั ช้า เพือ่ ป้องกันความสับสน หรืออาจลืมเลือน หากรอทิง้ ค้างไว้นาน ทัง้ นี้ควรให้
สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บภาพ ทีก่ ลุ่มประชาสัมพันธ์กาํ หนดไว้ดว้ ย เก็บไว้ท่ี http://pmoc-doc
(ระบบฐานข้อมูลแผนทีแ่ ละภาพถ่าย)
2.14 การถอดพระราชดําริ
1. เมือ่ เสร็จภารกิจตามเสด็จในแต่ละวัน ให้กลุ่มพืน้ ทีท่ ต่ี ามเสด็จดําเนินการถอดพระราชดําริจาก
เครือ่ งทีบ่ นั ทึกเสียงไว้ หรือจดบันทึกในระหว่างการตามเสด็จ โดยให้จดบันทึกออกมาทุกคําพูดเท่าทีจ่ ะ
ทําได้
2. หากมีชว่ งใดหรือตอนใดทีก่ ารบันทึกเสียงไม่คอ่ ยชัดเจน
ให้รบี ถามผูท้ ม่ี โี อกาสร่วมรับฟงั
พระราชดํารินนั ้ โดยเร่งด่วน เพือ่ ลดโอกาสทีอ่ าจลืมเลือนหรือสับสนขึน้ ไม่ควรรอให้สะสมไว้มากๆ แล้ว
จึงค่อยมาสอบถามภายหลัง
2.15 จัดทําร่างประมวลพระราชดําริ ประจําวัน
1. ให้เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพืน้ ทีเ่ ร่งดําเนินการสรุปประมวลพระราชดําริประจําวันนัน้ ๆ ขึน้ โดยเร็ว โดย
อาจร่วมระดมจากบันทึกของเจ้าหน้าทีห่ ลาย ๆ คนทีช่ ว่ ยกันจดไว้ เพือ่ ให้ได้สรุปใจความทีช่ ดั เจนเพียง
พอ ประเด็นหลักคือ พระราชดําริเรือ่ งอะไร ทีไ่ หน รับสังกั
่ บใคร สาระสําคัญสรุปอย่างไร พร้อมแผนที่
ประกอบ
2. ส่งให้ระดับผูบ้ ริหารทีต่ ามเสด็จด้วยนัน้ ตรวจสอบความถูกต้องในเบือ้ งต้นชัน้ หนึ่งก่อน และควร
เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันถัดไป (ทัง้ นี้อาจอยูใ่ นรูปของร่างลายมือก็ได้)
3. ให้เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. ทุกคนพยายามประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ใด
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รายละเอียดของพระราชดําริต่างๆ ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้ในทุกกรณี
4. ส่งร่างประมวลพระราชดําริมายังสํานักงาน กปร. ทางโทรสารในวันถัดไปเพือ่ นําเสนอต่อ
ผูบ้ ริหารและรวบรวมไว้ทก่ี องสําหรับใช้ในการทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป เมือ่ การเสด็จฯ แปรพระราชฐาน
เสร็จสิน้ ลง
2.16 การประสานงานหรือการประชุมหน่ วยงาน
1. ในกรณีทเ่ี ป็ นการเร่งด่วน อาจต้องเร่งประสานงานให้มกี ารดําเนินงานตามทีไ่ ด้มพี ระราชดําริ
เกีย่ วข้องถึงนัน้ และโดยทีเ่ ลขาธิการ กปร. ยังปฏิบตั งิ านตามเสด็จ อยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ ๆ ด้วย อาจสังการ
่
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ให้รา่ งหนังสือติดต่อประสานงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานตามทีไ่ ด้มพี ระราชดําริเกีย่ ว
ข้องถึง เพือ่ ให้เร่งรัดดําเนินการหรือเร่งดําเนินการศึกษาความเหมาะสมเป็ นไปได้ในเบือ้ งต้นโดยรีบด่วน
ทัง้ นี้ มิจาํ เป็ นต้องรอเรือ่ งให้หน่วยงานราชการต่างๆ เสนอมาก่อนก็ได้
2. และในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเพือ่ ให้การประสานงาน หรือการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เป็ นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาจต้องจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง แบบทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการขึน้ ได้ตามความเหมาะสม
3. ทัง้ นี้ ในทัง้ สองกรณีดงั กล่าวข้างต้น ย่อมอาจต้องเปลีย่ นแปลงไปตามนโยบายหรือการสังการ
่
เป็ นกรณีพเิ ศษขึน้ ได้
2.17 การควบคุมและกํากับการใช้รถยนต์และโทรศัพท์ทางไกล
1. การใช้รถยนต์ในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในพืน้ ทีท่ ุรกันดารและในเมือง ควรจะต้องมีความระมัดระวังอยู่
เสมอไม่ตงั ้ อยูใ่ นความประมาท และการใช้รถยนต์ทกุ ครัง้ จะต้องแจ้งให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบทราบเสมอ
โดยเคร่งครัดด้วย
2. กํากับ ดูแลให้สภาพพาหนะมีความพร้อมสามารถใช้การได้ทนั ทีทม่ี ภี ารกิจ
3. การใช้โทรศัพท์ทางไกลและโทรสารนัน้ ควรเป็ นไปเพือ่ งานในราชการเท่านัน้ และจะต้องแจ้ง
ให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบทราบถึงการใช้งานด้วยเสมอ
4. หากมีเหตุผลความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะ หรือโทรศัพท์ทางไกล นอกเหนือจากภารกิจตาม
เสด็จ จะต้องได้รบั การอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครัง้
2.18 การจัดการค่าใช้จ่ายให้กบั คนดูแลที่พกั
ก่อนเสร็จสิน้ ภารกิจการตามเสด็จ และเดินทางกลับสํานักงาน กปร. กรุงเทพฯ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่ม
พืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบการเดินทางควรรับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คนดูแลประจําทีพ่ กั (หากมิได้พกั
ในโรงแรม) ตลอดจนเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ทีม่ าช่วยงานในระหว่างปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูด่ ว้ ยนัน้ โดยพิจารณาตอบ
แทนให้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ให้คาํ นึงถึงลักษณะของงาน ระยะเวลา และงบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
สอดคล้องกัน

ส่วนที่ 3 : การดําเนิ นงานหลังจากเสร็จสิ้ นการตามเสด็จ
3.1 การจัดทําบันทึกพระราชดําริ และประมวลสรุปพระราชดําริฉบับสมบูรณ์
1. ให้กลุ่มพืน้ ทีร่ วบรวมผลจากการถอดเครือ่ งบันทึกเสียง และร่างประมวลสรุปพระราชดําริทไ่ี ด้
เตรียมไว้ตงั ้ แต่ขณะอยู่ ณ ทีพ่ กั ในภูมภิ าค ดําเนินการเรียบเรียง สรุป จัดพิมพ์ให้เรียบร้อยเป็ นรูปเล่ม
สมบูรณ์ เพือ่ ส่งให้เลขาธิการ กปร. พิจารณาตามลําดับขัน้ ทัง้ นี้ ให้เร่งรัดดําเนิ นการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน นับจากกลับมาถึงสํานักงาน กปร. แล้ว
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2. เมือ่ ได้รบั การพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข จนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ดาํ เนินการจัดพิมพ์ประมวล
สรุปพระราชดําริเป็ นรูปเล่ม ทําปกเป็ นพิเศษ จํานวน 15 ชุด เป็ นอย่างน้อย เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสนอองคมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง
นอกจากนัน้ ให้จดั ทําสําเนาเพือ่ สํารองไว้แจกจ่ายหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. หลังจากทีส่ าํ นักราชเลขาธิการได้ทาํ หนังสือแจ้งว่าได้นําความขึน้ กราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวาย
แล้ว และไม่มกี ารแก้ไขใดๆ ก็ให้กลุ่มพืน้ ทีด่ าํ เนินการจัดส่งสําเนาประมวลสรุปพระราชดําริให้หน่วย
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ยึดถือในการปฏิบตั งิ านต่อไป
4. สําหรับบันทึกทีไ่ ด้จากการถอดพระราชดําริ เมือ่ ได้รบั การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข จนเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้ดาํ เนินการจัดพิมพ์ทาํ ปกพิเศษ จํานวน 4 ชุด เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่งสํานักราชเลขาธิการ 1 ชุด
และสํารองไว้ 1 ชุด
5. ส่งสําเนาประมวลพระราชดําริ 1 ชุด ให้ศนู ย์สารสนเทศ พร้อมไฟล์ขอ้ มูล เพือ่ จัดเก็บในระบบ
ข้อมูลและเผยแพร่ทางระบบเครือข่าย ลงในเว็บไซต์ของสํานักงาน กปร.
3.2 การเก็บรวบรวมไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์บนั ทึกเสียง วีดีโอ
1. ให้เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มประชาสัมพันธ์ ดําเนินการรวบรวม และจัดทําบันทึกคําอธิบายภาพเหตุการณ์
และสถานทีแ่ ล้วประสานกับกลุ่มพืน้ ทีใ่ ห้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน ก่อนทีจ่ ะเก็บรวบรวม
ตามระบบทีก่ ลุ่มประชาสัมพันธ์กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ (เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มประชา
สัมพันธ์นําภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการตามเสด็จนัน้ ๆ พร้อมวันทีแ่ ละคําอธิบายเหตุการณ์เก็บไว้ท่ี http://
pmoc-doc)
2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ควรจัดทําทะเบียนเพือ่ ควบคุมไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์บนั ทึกเสียง วีดโี อ อย่าง
เป็ นระบบ เพือ่ ให้สามารถดูแลและเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรให้เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มพืน้ ทีร่ ว่ มรับรู้ และรับทราบระบบการจัดเก็บในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องไปพร้อมๆ
กันด้วย เพือ่ ประโยชน์และความสะดวกในการเรียกใช้งานในโอกาสต่อๆ ไป โดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ ก็จะสามารถเรียกใช้แทนกันได้โดยไม่เกิดปญั หาติดขัด
3.3 การจัดการค่าใช้จ่ายให้กบั พนักงานขับรถและเจ้าหน้ าที่ฯ
1. ค่าใช้จา่ ยจากส่วนกลางซึง่ เกิดจากค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทน ฯลฯ ให้หกั จากค่าเบีย้
เลีย้ งของเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารขึน้ ไป ส่วนพนักงานขับรถและเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ใดทีต่ ่าํ กว่าระดับปฏิบตั ิ
การลงมา จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งเดินทางเต็มจํานวนตามอัตราทีท่ างราชการกําหนด นับตามจํานวนวันที่
ปฏิบตั หิ น้าที่ พร้อมทัง้ ค่าโดยสารรถแท็กซีข่ องแต่ละบุคคลด้วย ส่วนค่าทีพ่ กั โรงแรมกรณีเหมาจ่ายคืนละ
800 บาทสําหรับเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารถึงระดับชํานาญการพิเศษ และเหมาจ่ายคืนละ 1,400 บาท
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สําหรับระดับเชีย่ วชาญนัน้ ให้มอบส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายจริงให้กบั เจ้าหน้าที่ ส่วนการพักบ้านพัก
รับรองเหมาจ่ายคืนละ 300 บาทนัน้ ให้หกั คืนละ 100 บาท เพือ่ เป็ นค่าตอบแทนให้กบั ผูด้ แู ลอาหาร ที่
พัก เสือ้ ผ้า และให้มอบ 200 บาทให้กบั เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงาน กปร. ระดับปฏิบตั กิ ารถึงระดับเชีย่ วชาญ จะได้รบั ค่าโดยสารแท็กซี่ และ
ค่าทีพ่ กั เช่นเดียวกับพนักงานขับรถและเจ้าหน้าทีต่ ่าํ กว่าระดับปฏิบตั กิ าร
แต่หากกรณีคา่ ใช้จา่ ยส่วน
กลางไม่เพียงพอก็อาจให้งดจ่ายได้
3. สําหรับผูบ้ ริหารระดับสูง จะไม่ได้รบั ค่าโดยสารแท็กซี่ เนื่องจากมีรถประจําตําแหน่ง หรือเลือก
รับค่าตอบแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งจะไม่มสี ทิ ธิเบิกค่าโดยสารแท็กซี่ และค่าเบีย้ เลีย้ งบางส่วน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ยส่วนกลางแล้ว แต่หากกรณีคา่ ใช้จา่ ยส่วนกลางไม่เพียงพอก็อาจให้งดจ่ายได้ ส่วน
ค่าทีพ่ กั จะไม่ได้รบั เนื่องจากเบิกได้ตามจ่ายจริงเท่านัน้
และไม่สามารถเบิกเหมาจ่ายกรณีพกั บ้านพัก
รับรองได้
4. หากกรณีคา่ เบีย้ เลีย้ งและทีพ่ กั เหมาจ่ายทีน่ ํามารวมเป็นค่าใช้จา่ ยส่วนรวมเหลือให้พจิ ารณา
จัดสรรแบ่งคืนเจ้าหน้าทีต่ ามระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการ
5. หากในช่วงการตามเสด็จ ค่าเบีย้ เลีย้ งไม่เพียงพอสําหรับการใช้จา่ ยส่วนกลาง ให้กลุ่มพืน้ ทีท่ าํ
บันทึกเสนอขอเบิกเงินส่วนทีข่ าด เพือ่ ให้เลขาธิการ กปร. พิจารณาสังการตามความเหมาะสมต่
่
อไป
กรณีเกิดมีเหตุบกพร่องภายในระดับกลุ่มให้ผบู้ งั คับบัญชา
6. ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบทลงโทษ
พิจารณาตามสายงานเสนอเลขาธิการ กปร. เพือ่ ขออนุ มตั ลิ งโทษเป็นกรณีไป และหากเป็ นความ
บกพร่องทีเ่ กีย่ วกับพนักงานขับรถ ช่างภาพ ให้กลุ่ม/กองทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ ทํารายงาน
เพือ่ เสนอเลขาธิการ กปร. พิจารณาสังการตามความเหมาะสมเป็
่
นกรณีๆ ไป
3.4 การส่งคืนวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ตามหลักฐาน
ตามทีไ่ ด้ทาํ การบันทึกหลักฐานการยืมครุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ ไปใช้นอกสํานักงาน ตามระเบียบที่
ั ฑ์กลับคืนทีต่ งั ้ ปกติแล้ว ให้ผรู้ บั ผิดชอบบันทึกหลัก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินกําหนดไว้ เมือ่ นําครุภณ
ฐานต่างๆ ให้เรียบร้อย อย่างสมํ่าเสมอด้วย
3.5 การจัดทํารายงานเดิ นทาง
กลุ่มพืน้ ทีจ่ ะต้องจัดทํารายงานเดิ นทางไปปฏิ บตั ิ ราชการ ตามระเบียบและแบบฟอร์ม พร้อม
ทัง้ ส่งคืนเงินยืมทดรองทีเ่ หลือจ่ายอื่น ต่อกลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ ภายใน 15 วัน หลังจาก
เดินทางกลับมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ล้ว

