รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ”
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~๒~

คํานํา
รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการ/กิจ กรรมของสํ านั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจาย
งบประมาณ” วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเกิดความรู
ความเข าใจ ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานในหอวัฒ นธรรม จังหวัด นครสวรรค เพื่ อให บุ ค ลากรสํานั กศิล ปะและ
วัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนขอมูลสําหรับบุคคลภายนอกองคกรที่มาขอรับ
บริ ก ารด า นต า ง ๆ ของหอวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค เป น การแลกเปลี่ ย นเรีย นรูร ะหวางคณะผู บ ริห าร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และส งเสริมให คณะผูบ ริห าร คณาจารย เจ าหน าที่ บุ คลากรได นํ าความรูที่ได รับ การการแลกเปลี่ ยนเรีย นรูมา
ประยุกตใชในหลั กการปฏิบั ติงานของสํานั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ นครสวรรคได ตอไปใน
อนาคต
จากผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมดังกลาว จะกอให เกิดประโยชน แกคณะผูบ ริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของสํานัก
ศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ เกิดเปน
แนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
ธันวาคม ๒๕๖๑

~๓~

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
ชื่อโครงการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ตั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ชื่อผูเสนอโครงการ และชื่อผูอนุมัติโครงการ
สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน
กําหนดการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
สวนที่ ๓ บทสรุป
รายงานสรุปความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ภาคผนวก
ผนวก ก. แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ผนวก ข. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ค. รูปภาพประกอบ

~๔~

สวนที่ ๑ บทนํา

~๕~

แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
ชื่อโครงการ
หนวยงาน

( ) งบประมาณแผนดิน ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) กศ.บศ. ( ) อื่นๆ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการ
เบิกจายงบประมาณ”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ การจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนใน
การเบิกจายงบประมาณ”
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดการความรูในองคกร หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Sharing) เปนกิจกรรมที่ใหกลุมคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งรวมกัน มารวมตัวกัน เพื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมุงหวังใหกิจกรรมดังกลาวเปนการสรางความเขาใจหรือ
พัฒนาแนวปฏิบัติในการทํางานในเรื่องตางๆ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหนวยงานที่จําเปนตองมีองคความรู
ตามประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดมีการนําเครื่องมือการจัดการความรูมาชวยสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการนําเครื่องมือการจัดการความรูที่สนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะของบุ คลากร และการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของการปฏิ บั ติงานมาอย างต อเนื่ อง โดยการสํารวจความ
ตองการอบรมการจัดการความรูในองคกร (KM) ประกอบดวย
๑. การพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
๒. กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๓. ระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ
จากการวิเคราะหความตองการอบรมการจัดการความรูในองคกร (KM) พบวาบุคลากรของสํานักศิลปะ
และวัฒ นธรรม ต อ งการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู หั ว ข อ เรื่ อ ง “กระบวนการ ขั้ น ตอนในการเบิ ก จายงบประมาณ”
มากที่สุด
ดังนั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนใน
การเบิกจายงบประมาณ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูหัวขอดังกลาว ทั้งนี้เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความถูกตอง และเปนไปใน
รูปแบบทิศทางเดียวกัน ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

~๖~
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อให บุ คลากรเกิ ดความรู ความเขาใจ เกี่ ยวกั บ กระบวนการ ขั้น ตอนในการเบิ กจ ายงบประมาณที่
ถูกตอง
๒. เพื่อใหบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน
๓. เพื่อใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณ
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
๔.๑.๑ คณะผูบริหาร คณาจารย หัวหนากลุมงาน เจาหนาที่บุคลากรของประจําสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑๒ คน
๔.๑.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๑.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๔.๑.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒ เชิงคุณภาพ
๔.๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดคูมือการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณ
ของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๖. สถานที่
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๘๐๑๕๕ จํานวน ๕,๔๐๐ บาท
คาตอบแทน
วิทยากรภายใน จํานวน ๑ ทาน จํานวน ๖ ชัว่ โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ วัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ
รวม

๓,๖๐๐ บาท
๑,๒๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๕,๔๐๐ บาท

~๗~
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานตามโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘.๓ ตรวจสอบ/ ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๔ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณที่ถูกตอง
๒. บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน
๓. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณของหนวยงาน
๑๐. การประเมินผล
๑. บุคลากรผูเขารวมโครงการ
๒. ประเมินผลจากแบบประเมินความรูความเขาใจหลังจากการเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
............................................................

ลงชื่อ..........
(นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

~๘~
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................

ลงชื่อ..........
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................

ลงชื่อ...........................
(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~๙~

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

~ ๑๐ ~
กําหนดการ
โครงการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ”
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ โดย อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “สรางความรูความเขาใจในการเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการยืมเงินทดรองจายและเบิกจายตาง ๆ ในแตละโครงการ”
โดย นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “สรางความรูความเขาใจในการเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการยืมเงินทดรองจายและเบิกจายตาง ๆ ในแตละโครงการ” (ตอ)
โดย นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “สรางความรูความเขาใจในการเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการยืมเงินทดรองจายและเบิกจายตาง ๆ ในแตละโครงการ” (ตอ)
โดย นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ขอซักถาม/ตอบปญหา การเบิกจายเงินงบประมาณ
โดย นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๖.๓๐ น.
ปดการประชุม
**************************

~ ๑๑ ~

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๔๘/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การจั ด ทํ าระบบการจั ด การความรู ดํ าเนิ น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และก อ ให เกิ ด
ประสิทธิผลในดานการจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูระดับ
หน วยงาน กํากับ ดู แลและสนั บ สนุ น การดําเนิ นงาน เพื่อใหบ รรลุ วัตถุป ระสงคต ามแผนการจัดการความรูของ
หนวยงาน พรอมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานตอผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะกรรมการประจําสํ านั กตามลํ าดั บ คณะกรรมการจั ดการความรูระดั บ สํ านัก ประกอบด วยผูบ ริห าร
หัวหนางาน และบุคลากรภายในหนวยงาน ดังนี้
๑. นายภาสกร วรอาจ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชุณษิตา นาคภพ
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
กรรมการ
๔. นายธีรพร พรหมมาศ
กรรมการ
๕. ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
กรรมการ
๖. นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๗. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองคความรูภายในสํานักสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
๓. กํากับ ดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนิ นงานตามแผนการจัดการ
ความรู
๔. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายใน
หนวยงาน
๕. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพื่อใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการ
แลกเปลี่ย นความรู ประสบการณ การทํ างาน และข อมู ลที่ เป น ประโยชน ตอการพัฒ นาการ
ปฏิบัติงาน

~ ๑๒ ~
๖. วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพรให
เปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
๗. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพื่อเสนอตอผูมี
อํานาจหรือตอคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๑๓ ~

สวนที่ ๓ บทสรุป

~ ๑๔ ~

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทีไ่ ดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมิน
และวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ” วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมบุญชู
โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๔
หญิง
๘
รวม
๑๒

รอยละ
๓๓.๓๓
๖๖.๖๗
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๐
๒๑ – ๓๐ ป
๑
๓๑ – ๔๐ ป
๘
๔๑ – ๕๐ ป
๓
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๐
๘.๓๓
๖๖.๖๗
๒๕.๐๐
๐
๐
๑๐๐

~ ๑๕ ~
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
ขาราชการ
๑
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๐
พนักงานราชการ
๑
ลูกจางชัว่ คราว
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๘.๓๓
๘๓.๓๔
๘.๓๓
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก ระบวนการ ขั้นตอน
ในการเบิกจายงบประมาณ
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก ระบวนการ ขั้นตอน
ในการเบิกจายงบประมาณ
๗. ความรูความเขาใจเรื่องแนวทางการ
เบิกจายงบประมาณ
ดานการนําความรูไปใช
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดได

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ

แปรผล

๖
๗
๘
๗
รวม

๖
๕
๔
๕

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๕๐
๔.๕๘
๔.๖๗
๔.๕๘
๔.๕๘

๙๐.๐๐
๙๑.๖๗
๙๓.๓๓
๙๑.๖๗
๙๑.๖๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๐

๐

๕

๗

๐

๒.๔๒

๔๘.๓๓

นอย

๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๔.๖๓

๙๒.๖๐ มากที่สุด

รวม
๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๔.๖๑
๔.๖๐

๙๒.๒๐ มากที่สุด
๙๒.๐๐ มากทีส่ ุด

รวม
รวมทั้งหมด

~ ๑๖ ~
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพือ่ การปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
๑. ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแนวความคิด ความรู ในการจัดทําแผนจัดการความรู (KM) ในเรื่อง
กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ”
๒. ไดมีการจัดทําคูมือขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๓. ได ท ราบถึ งขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเบื้ อ งต น ในขั้ น ตอนในกระบวนการ ขั้ น ตอนในการเบิ ก จ า ย
งบประมาณ”
๔. ไดพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเพิ่มมากขึ้น
๕. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งกันและกัน
๖. สามารถนําความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการปฏิบัติงานจริง

สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๐
คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

~ ๑๗ ~

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจาย
งบประมาณ” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเกิด
ความรู ความเขาใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เพื่อใหบุคลากรเกิดความรู ความ
เข าใจ เกี่ ย วกั บ กระบวนการ ขั้ น ตอนในการเบิ กจ ายงบประมาณที่ ถูกต อง เพื่ อให บุ ค ลากรสํานั กศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันไดในเบื้องตน และเพื่อใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณ เปนการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งคณะผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ า หน า ที่ บุ ค ลากรของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและสงเสริมใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรไดนํา
ความรูที่ไดรั บ การการแลกเปลี่ ยนเรีย นรูมาประยุกตใชในหลักการปฏิบัติงานของสํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตอไปในอนาคต
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ ในครั้งนี้ทําใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรวมกันจัดทํา
คูมือการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ เพื่อใหไดคูมือที่สมบูรณ
และเหมาะสมกับการนํามาใชงานไดจริง โดยไดมีการประเมินผลการดําเนินงานใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ
เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวม
ของโครงการ/กิ จกรรมดั งนี้ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๒ คน ซึ่งไดทําการสอบถามตามความ
เหมาะสม จากแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้โดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๐
อยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจาย
งบประมาณ” ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อวั น พุ ธ ที่ ๑๒ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร อาคารหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้นผลการดําเนินงานที่
ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๑๒ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดั บ ความพึ งพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารว มโครงการ/กิ จกรรม คิ ด เป น รอยละ ๙๒.๐๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๓ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๔. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช หลังจากไดรับความรู คิดเปนรอยละ ๙๒.๒๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๕. ไดจัดทําคูมือกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ

~ ๑๘ ~

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายชื่อผูเขารวม
๑. อาจารยภาสกร วรอาจ
๒. รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๓. อาจารยธีรพร พรหมมาศ
๔. อาจารยชุณษิตา นาคภพ
๕. ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
๖. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
๗. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๘. นายปริญญา จั่นเจริญ
๙. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๑๐. นางชอลัดดา คันธชิต
๑๑. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและงานวิจัยทางวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายบริหารแผนงาน และประกันคุณภาพ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เนื้อหาโดยสรุป
๑.๑ การจัดซื้อจัดจาง หมายความวา การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๒ พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบ หรือ
ควบคุมงานกอสราง แบงเปน ๖ ประเภท ดังนี้
(๑) สินคา ไดแก วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู
ในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวาของมูลคา “สินคา” นั้น
(๒) งานบริการ ไดแก งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของและการรับขนตาม
แพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจาง จงรัฐ การรับขนในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ งานจางที่ปรึกษา เมหรือควบคุมงานกอสราง และการ
จางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(๓) งานกอสราง ไดแก งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางอื่นใด
และการซ อ มแซม ต อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอน หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ อาคาร
สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยูในสินคานั้น แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวา
มูลคา “งานกอสราง” นั้น
อาคาร หมายถึ ง สิ่ งปลู กสร างถาวรที่ บุ คคลอาจเขาอยู หรือใชส อยได เชน อาคารที่ ทําการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันรวมทั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ
ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ําหอถังน้ํา ถนน ประปาไฟฟา สิ่ง
อืน่ ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศลิฟต หรือเครื่องเรือน

~ ๑๙ ~
สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การ
ระบายน้ํา การขนสงทางทอ ทางน้ํา ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการ ใน
ระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
(๔) งานจางที่ปรึกษา ไดแก งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือนผูใหคําปรึกษา
หรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือดานอื่นที่อยูในภารกิจ
ของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
(๕) งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางไดแก งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ นิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(๖) การดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๓ การบริ ห ารพั ส ดุ หมายความวา การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จาย การยื ม การตรวจสอบการ
บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
๑.๔ ราคากลาง หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่น เสนอ
ไว ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางคืนกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(๖) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคาตาม (๒)
หรื อ (๓) ให ใช ร าคาตาม (๒) หรื อ (๓) ก อ น โดยจะใช ร าคาใดตาม (๒) หรื อ (๓) ให คํ านึ งถึ งประโยชน ข อง
หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕)หรือ (๖) โดยจะใช
ราคาใดตาม (๔) (๕)หรือ (๖)ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ
๑.๕ เงินงบประมาณ หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
เงิ น ซึ่ ง หน ว ยงานของรั ฐ ได รั บ ไว โ ดยไม ต อ งนํ า ส ง คลั ง เป น รายได แ ผ น ดิ น ตามกฎหมาย และเงิ น ภาษี อ ากร
คาธรรมเนียม หรือผลประโยชนอื่นใดที่ตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ สวน
ทองถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
๑.๖ หนวยงานของรัฐ หมายถึง ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณองคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญหนวยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภาหนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงาน
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

~ ๒๐ ~
๑.๗ หัวหนาเจาหนาที่ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง
หรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
๑.๘ เจาหนาที่ หมายถึง ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
๒. หลักการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑ คุมคา หมายถึง มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานและมีราคาเหมาะสม
๒.๒ โปรงใส หมายถึง เปดเผยขอมูล เปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอตอการ ยื่น
ขอเสนอ
๒.๓ ตรวจสอบได หมายถึง เก็บขอมูลเปนระบบเพื่อการตรวจสอบ
๒.๔ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง วางแผนการจัดซื้อจัดจาง มีการกําหนดเวลาที่เหมาะสม
และมีการประเมินผล
๓. การเปดเผยขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
หามมิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอเสนอของผูยื่นขอเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญ และเปนขอมูลทาง
เทคนิ คของผู ยื่ น ข อเสนอ ซึ่ งอาจก อให เกิ ดการไดเปรีย บเสีย เปรีย บระหวางผูยื่น ขอเสนอ ดว ยกัน ตอผู ซึ่งมิได
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้นหรือตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น เวนแต เปน การเปดเผย ขอมูลตอผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการตามกฎหมาย
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดของเขตหนาที่ หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
และการบริหารงานหลายดาน โดยขาเจาไดรับมอบหมายใหจัดทํางานบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี
งานพัสดุ และหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตองใชความรู และความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ ภายใต ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ ให ถู ก ต อ งตามระเบี ย บการเบิ ก -จ า ยของ
กระทรวงการคลัง และ การจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ครอบคลุ ม ถึ ง นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารขอใชและเบิกจายเงิน รวมทั้งตรวจสอบเรื่องตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน
และพัสดุ เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อทราบและสั่งการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสารสําคัญในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติราชการ
๒. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามประกาศฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค แนวปฏิบัติการเบิก – จาย

~ ๒๑ ~
๓. ลงบั ญ ชี คุ ม วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ การเบิ ก จ ายพั ส ดุ การจัด ทํ ารายงานวัส ดุ ครุภั ณ ฑ คงเหลือ สิ้ น ป และ
ตรวจสอบการจายพัสดุการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป
๔. วิเคราะห และเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระเบียบปฏิ บัติดานพัสดุ ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จ จริง และ
แกปญหาเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวดเร็วเบิกจาย
ทันตามไตรมาส
๕. ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ และผูรับผิดชอบโครงการ ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย
ขอบเขตภาระงานที่รับผิดชอบ
การปฏิ บั ติงานในตํา แหน งเจ าหน า ที่บ ริห ารงานทั่วไป ในสังกัดหนวยงานสํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมอบหมายงานที่รับผิดชอบคืองานการเงิน การบัญชีและพัสดุมีขอบเขตภาระ
งาน ดังนี้
๑. การยืมเงินทดรองจาย
๒. งานเบิ กจ ายการจั ดซื้ อ จัดจ างผานระบบบัญ ชีโปรแกรมบัน ทึกการซื้อจาง ระบบ Grow Finance
Management Information System (๓D)
๓. งานเบิกจายการจัดซื้อ จัดจางผานระบบงาน e - GP
๔. สงเรื่องเบิกจายผายระบบ ระบบรับ-สงและติดตามเอกสารการเบิกจายเงิน
๕. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน จัดทําคําสั่งไปราชการ ทําบันทึกขอความ เปนตน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. การจัดทําโครงการ กําหนดการตามคําขอตั้งงบประมาณ
การจัดทําโครงการประกอบดวย ประเภทเงิน แผนงาน งาน ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล
วัต ถุ ป ระสงค เป าหมาย(เขิ งคุ ณ ภาพ) ตั วชี้ วัด ความสํ าเร็จ (เชิ งคุณ ภาพ) ระยะเวลาดํ าเนิ น การ งบประมาณ/
รายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ผลที่คาดวาจะไดรับ ประเมินผล ผูรับผิดชอบโครงการ ผูเสนอ
โครงการ และผูอนุมัติโครงการ พรอมแนบกําหนดการโครงการ กรอกขอมูลแบบสํารวจความตองการใช รายการที่
เปนคาจาง คาวัสดุ มีขั้นตอนดังนี้
๑.๑ เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบสํารวจความตองการใชพัสดุ วาถูกตอง
ตรงตามคําขอตั้งงบประมาณ
๑.๒ เจาหนาทีพัสดุลงนาม พรอมเลือกวิธีการจัดซื้อ-จัดจาง เลือก โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
๑.๓ เสนอหัวหนาเจาหนาที่ลงนามอนุมัติ
๑.๔ เสนอรองผูอํานวยการ (ฝายบริหาร)สํานักศิลปะและวัฒนธรรมลงนาม
๑.๕ เสนอผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมลงนามพรอมแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรบ
พัสดุ ไมเกิน๑๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการ ๑ คน ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปคณะกรรมการ ๓คน
๑.๖ จัดเก็บเอกสารเพื่อแนบเรื่องเบิกจายงบประมาณ พรอมถายสําเนาเอกสารเพื่อแนบเอกสาร
การยืมเงิน กรณีเปนคาจางหรือคาใชสอย

~ ๒๒ ~
๒. การยืมเงินทดรองราชการ
การยืมเงินทดรองราชการ เปนกระบวนการหนึ่งของการเบิกจายเงินจากคลังเพื่อนําไปใชใน
การดําเนินงานบางรายการที่จําเปนตองมีเงินงบประมาณเพื่อสํารองไวใชจาย เชน การเดินทางไปราชการ การจัด
อบรมสัมมนา การจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเห็น
ความสําคัญในกระบวนการดังกลาว จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยืมเงินสําหรับพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการยืมเงินทดรองราชการ เพื่อใหดําเนินงานเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง
มีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ เจาหนาที่นําแบบฟอรมมาจากกลุมงานการเงินและการคลังเพื่อกรอกรายละเอียดลงใน
สัญญายืมเงินทดรองราชการ
๒.๒ เจาหนาที่ประมาณการงบประมาณที่จะยืมเงินทดรองราชการมาใชจายในกิจกรรมนั้นๆ
๒.๓ เจาหนาที่บันทึกขอมูลรายละเอียดในสัญญายืมเงินทดรองราชการ ลงในระบบงบประมาณ
การเงินและการบัญชีGrow Finance Management Information System (บัญชี ๓D) ตามลําดับขั้นตอน
๒.๔ เจาหนาที่จัดพิมพสัญญาการยืมเงินทดรองราชการ ออกจากระบบงบประมาณการเงินและ
การบัญชี Grow Finance Management Information System (บัญชี ๓D)
๒.๕ เสนอผูรับผิดชอบโครงการ/หรือ ผูยืมเงิน ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
สัญญายืมเงินทดรองราชการ และลงนามในชองผูยืมเงิน/ผูรับเงิน
๒.๖ บันทึกรายละเอียดในสัญญายืมเงินทดรองราชการลงในระบบรับ-สง และติดตามเอกสาร
การเบิกจายเงิน
๒.๗ จัดสงสัญญายืมเงินทดรองราชการไปยังกลุมงานการเงินและการคลังตามลําดับขั้นตอน
งานพัสดุ การเงินและงบประมาณ ในระบบจัดซื้อ-จัดจางภาครัฐ (E-GP)
การซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เจาหนาที่นําแบบสํารวจความตองการใชพัสดุมาจาก กลุมงานพัสดุกลาง เพื่อกรอกขอมูลรายละเอียด
การจัดซื้อ/จัดจาง
๒. เจาหนาที่ประสานขอเอกสารใบเสนอราคาจากผูขายหรือผูรับจาง
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ไมมีตองใบเสนอราคา
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตองมีใบเสนอราคา
๓. นําแบบสํารวจความตองการใชพัสดุ เสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ/และผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
๔. เจาหน าที่ นําแบบสํารวจความตองการใชพัส ดุที่ผานการอนุมัติเรียบรอยแลว มาดําเนินการจัดทํา
ใบรายงานขอซื้อ/ขอจางในระบบ
ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี Grow Finance Management Information System
(๓D) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน ๑ คน
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน ๓ คน

~ ๒๓ ~
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (E-GP)
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ไมตองดําเนินการจัดทําขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางใน
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (E-GP)
- กรณีซื้อ/จาง วงตั้งแต ๕,๐๐๐ บาท ใหจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (ตามลําดับชั้นที่ ๑ - ๓)
และออกเลขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการจาง (ระบบการคุมทะเบียนการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงาน) เสนอผูมีอํานาจลงนาม
*** กรณีขอจาง วงเงินงบประมาณไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เปนหมวดคาใชสอย วงเงินงบประมาณเกิน
กวา ๕๐,๐๐๐ บาท เปนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
๕. เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติใบรายงานขอซื้อ/ขอจาง
๖. เจาหนาที่จัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
- งบทั่วไป จัดทํา ๒ ขั้นตอน คือ ระบบบัญชี ๓D และระบบ E-GP
- งบแผนดิน จัดทํา ๓ ขั้นตอน คือ ระบบบัญชี ๓D ระบบ E-GP และระบบ GFMIS
ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี Grow Finance Management Information
System (๓D)
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไมตองจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตองจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (E-GP)
- ใหจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง (ลําดับชั้นที่ ๑ - ๓)
ระบบ GFMIS
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ไมตองจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง PO
- กรณีซื้อ/จาง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ตองจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจาง PO (บส.๐๑)
๗. เจาหนาที่ติดตอประสานงานผูขาย/ผูรับจาง มาลงนามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ผูขายหรือผูรับจางจัดสงพัสดุ
และการจาง (ในกรณีจัดจาง วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป การปดอาการแสตมปสัญญาจาง/ใบสั่งจาง คํานวณจาก
จํานวนคาจาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ในอัตรา ๑,๐๐๐-. ละ ๑ บาท เศษไมถึง ๑,๐๐๐-. ใหคิดเปน ๑ บาท
๘. เจาหนาที่จัดทําเอกสารตรวจรับพัสดุใหคณะกรรมการลงนามตรวจรับ
- ไมถูกตอง
แจงผูขายหรือผูรับจางดําเนินการแกไข
- ถูกตอง
เจาหนาที่จัดทําใบตรวจรับ
๙. เจาหนาที่จัดทําเอกสารตรวจรับพัสดุใหคณะกรรมการลงนามตรวจรับ
- ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และตรวจรับการ
จางใหผูมีอํานาจลงนาม
- ระบบ E-GP จัดทําใบตรวจรับพัสดุ และตรวจรับการจาง (ขนมชั้นลําดับ ๘)
- ระบบ GFMIS ใหจัดทําใบตรวจรับ (บร.๐๑)
๑๐. เจาหนาที่จัดทําใบเบิกพัสดุ (ในระบบบัญชี ๓ D) ใหคณะกรรมการลงนาม (กรณีจัดจางไมตองจัดทํา
ใบเบิกพัสดุ)

~ ๒๔ ~
๑๑. จัดทํารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง (ในระบบบัญชี ๓ D)
๑๒. รวบรวมเอกสารสงพัสดุกลาง เพื่อสงเบิก-จาย ตามระเบียบฯ
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๑. ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาระบบงาน
บุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ
๒. บุคลากรในสํานักฯ มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวความคิด ความรู เพื่อพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๓. เกิดเครือขายความรวมมือเพื่อการติดตอ แลกเปลี่ยนเรียนรู และเขาถึงขอมูลซึ่งกันและกัน
๔. บุคลากรของสํานักฯ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๕. ทําใหบุคลากรในสํานักฯ เกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
๖. ไดมีการจัดทําคูมือขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการ
เบิก จายงบประมาณของสํานักฯ
๗. มีเครื่องมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และนํามาประยุกตและพัฒนาการปฏิบัติงานให
ดียิ่งขึ้น
๘. มีการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรูที่เหมาะสม ทันสมัย และถูกตอง ทําใหผล
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

~ ๒๕ ~

ภาคผนวก

~ ๒๖ ~

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ”
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจางชั่วคราว
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ
ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ
๗. ความรูความเขาใจเรื่องแนวทางการเบิกจายงบประมาณ
ดานการนําความรูไปใช

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

~ ๒๗ ~
ประเด็นความคิดเห็น
๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๐. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

~ ๒๘ ~

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕…………………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๓๗ …………..............................วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.......................................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร ...........................................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการกิจกรรมการจัดการความรู (KM) สํานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง “กระบวนการ ขั้ น ตอนในการเบิ ก จ ายงบประมาณ” เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณที่ถูกตอง ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห องประชุมบุ ญ ชู โรจนเสถียร หอวัฒ นธรรมจังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง
เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให
การจัดโครงการกิจกรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๒๙ ~

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕…………………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๓๘ …………...........................วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...........................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร.............................................................................................................................
เรียน นางสุกัญญา มีวงษ ผูอํานวยการกองกลาง
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการกิจกรรมการจัดการความรู (KM) สํานักศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เรื่ อ ง “กระบวนการ ขั้ น ตอนในการเบิ ก จ ายงบประมาณ” เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณที่ถูกตอง ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห องประชุมบุ ญชู โรจนเสถียร หอวัฒ นธรรมจังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการจัดโครงการกิจกรรมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากร ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ณ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหเกียรติเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

~ ๓๐ ~

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
โครงการการจัดการความรู (km) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง “กระบวนการ ขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณ”
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

~ ๓๑ ~

