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คํานํา
การจัดอบรมโครงการเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาทีพ่ ัสดุ มีวัตถุประสงคเพื่อให
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร ไดจัดทําคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และแผนบริหารความเสี่ยงของกองกลางเรื่องการพัฒนาบุคลากร
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะทีม่ ี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลัง งานพัสดุ และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานการเงิน และงานพัสดุ ซึง่ ตองมีความรับผิดชอบทาง
แพงในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทางราชการ อีกทั้งเพื่อใหบุคลากรบรรจุใหม ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของ
มหาวิทยาลัยตอไปในอนาคตมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
กองกลางพิจารณาแลวเห็นวา
จําเปนตองเตรียมบุคลากรดังกลาวใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
เกิดทักษะและ
ทัศนคติที่ดีตอภารกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
เอกสารฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูลตั้งแตการเริ่มตนโครงการจนสิน้ สุดกระบวนการ
ในการจัดโครงการอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินเจาหนาทีพ่ สั ดุของหนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 20 –
21 สิงหาคม 2552 ณ. หองประชุม 210 อาคารทีปวิชญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว โดย
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ขอขอบคุณวิทยากร ผูเ ขารวมอบรม ผูใหการสนับสนุน และคณะกรรมการทุกทาน ทีม่ ีสวน
ชวยเหลือใหโครงการดังกลาวบรรลุผลดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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สารบัญ
คํานํา
โครงการ
การเตรียมโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “อบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ”
- เชิญบุคลากรภายนอกเปนวิทยากร และหนังสือตอบรับการเปนวิทยากร
- หนังสือเชิญสงบุคลากรเขารวมอบรมเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่พัสดุ
- เชิญผูบริหารเขารวมพิธีเปดการอบรมโครงการเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- เชิญบุคลากรภายในเปนวิทยากร
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การดําเนินโครงการ
- คํากลาวพิธีเปดโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- คํากลาวรายงานโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- ขออนุมัติเบิกคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
- ขออนุมัติเบิกคาวิทยากรโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุ
- ขออนุมัติเบิกคาน้ํามันของวิทยากรโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- เอกสารการยืมเงินโครงการอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการจัดอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- จัดทําวุฒิบัตรใหแกผูเขารับการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาหนาที่พัสดุ

26
28
30
35
40
41
49
54

ภาคผนวก
- เอกสารประกอบการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุ
- รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุ
- รายงานผลการจัดโครงการอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- แบบสอบถามโครงการอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ
- รูปภาพบรรยากาศการจัดอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาที่พัสดุ

57
216
226
233
325
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บทสรุปโครงการ
ผลการดําเนินงานโครงการ “อบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุ” โดย กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ในระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 209 อาคารทีปวิชญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม การอบรมดังกลาวใชงบประมาณทั้งสิน้ 36,000 บาท ระยะเวลา 2 วัน โดยมีผูเขารวมทัง้ สิน้ 97
ทาน ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการประเมินจากแบบสอบถาม ซึง่ คะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 80
ระดับความพึงพอในอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะทีไ่ ดรับจากผูเขารวมอบรมโครงการ
สวนใหญเห็นวาการอบรมในครั้งนี้มี
ความสําคัญ และความจําเปนมาก สามารถนําไปใชไดจริงกับหนวยงาน เห็นควรใหมีการจัดทุกปอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และควรเชิญหัวหนาหนวยงาน ทีมบริหาร และอาจารย เขารวมรับฟงดวย เพื่อใหมีความเขาใจ
และความรูเกีย่ วกับวิธีปฏิบตั ิที่ถูกตอง แตเนื่องจากระยะเวลาในการจัดอบรมใกลสิ้นปงบประมาณ ทําใหไม
สามารถอยูฟง ไดตลอดการอบรมเนื่องจากมีภารกิจคอนขางเยอะเสนอใหจัดอบรมชวงเดือนอืน่ และควรเพิ่ม
ระยะเวลาในการอบรมใหมากกวานี้เนื่องจากเนื้อหาคอนขางเยอะ ทําใหจับประเด็นไมคอยได นอกจากนี้
สถานที่จัดกวางเกินไป เสนอใหมกี ารแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายกลุม เนื่องจากปญหาสวนใหญเปนปญหา
ของหนวยงาน หากมีการแบงกลุมยอยจะทําใหผูเขาอบรมกลาซักถามไดมากกวานี้ วิทยากรที่เชิญมามีความรู
ความสามารถมาก แตเนื้อหาที่บรรยายเปนเนื้อหาที่กวางไมเขาถึงกับการปฏิบัติจริง ในหัวขอที่มีความยาก
เสนอใหจาํ แนกยอยลงๆไปอีก อยากใหลงลึกถึงวิธีการเบิก
แนวทางแกไข กองกลางเห็นควรจัดอบรมทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการทบทวน
ระเบียบ แนวปฏิบัติใหมๆ จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาและชวงเวลาการอบรมใหเหมาะสม ไมเปนระยะเวลาที่
ใกลสิ้นปงบประมาณ และจะปรับปรุงเรื่องสถานที่ใหเหมาะสม กะทัดรัด พอสมควร เรื่องเนื้อหาจะนําระเบียบที่
เกี่ยวของกับเรือ่ งทัว่ ไปและเรื่องที่เกี่ยวกับงานโดยตรง
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อบรมเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาทีพ่ ัสดุ

1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. โครงการนีส้ นองยุทธศาสตร
1. ตัวชีว้ ัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรขอสถาบันอุดมศึกษา
2. กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร ไดจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จ
ของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และแผนบริหารความ
เสี่ยงของกองกลางเรื่องการพัฒนาบุคลากร นั้น
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม บรรลุตามวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตน
มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับงานการเงิน
งานพัสดุของแตละหนวยงาน ไดรับการพัฒนาความรูตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ีตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม โดยใหบุคลากร
ทุกหนวยงานมีความรูความสามารถ ความเขาใจในระบบราชการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมทัง้ เพื่อปลูกฝง
คานิยมในการทํางานราชการ
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะทีม่ ีหนาที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลัง งานพัสดุ และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานการเงิน และงานพัสดุ ซึง่ ตองมีความรับผิดชอบทางแพงในกรณีที่
เกิดความเสียหายกับทางราชการ อีกทัง้ เพื่อใหบุคลากรบรรจุใหม ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย
ตอไปในอนาคตมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
กองกลางพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตองเตรียม
บุคลากรดังกลาวใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาที่ราชการ เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีตอภารกิจ
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย
โดยจะจัดอบรมเจาหนาทีก่ ารเงินเจาหนาทีพ่ ัสดุของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการจัดอบรม เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ ของหนวยงานในแตละงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ใหมีความเขาใจระเบียบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงินและงานพัสดุ
2. เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจถึงหลักการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุในภาคราชการ
รวมทั้งคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม การใหความสําคัญกับจิตบริการในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางาน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการเงินและงานพัสดุ มี
ความเขาใจและความสามารถ ปฏิบัติงานไดถูกตอง
4. เพื่อสรางเครือขายบุคลากรรุนใหมในการทํางานอยางบูรณาการ มีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานราชการ มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
6. วิธีดําเนินการ
1. ฟงบรรยาย
2. ฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงานและทํากิจกรรมรวมกัน
7. วัน เวลาและสถานที่ วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 ณ. หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม
8. กลุม เปาหมาย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุในแตละหนวยงาน จํานวน 80 ทาน
1. คณะจํานวน 6 คณะ คณะละ
2. สํานักจํานวน 4 สํานัก สํานักละ
3. ศูนยจํานวน 3 ศูนย ศูนยละ
4. สถาบันจํานวน 1 สถาบัน สถาบันละ
4. กองจํานวน 4 กอง กองละ
5. กองกลางจํานวน
6. โรงเรียนสาธิตฯ

4
ทาน (6*4)
4
ทาน (4*4)
3
ทาน (3*3)
3
ทาน (1*3)
3
ทาน (4*3)
12
ทาน (1*12)
4
ทาน (1*4)
รวมทั้งสิ้นจํานวน

9. ขั้นตอนในการดําเนินการ
1. ศึกษาขอมูลและวางแผนการดําเนินงานจัดทําโครงการ
2. จัดทําโครงการฯ
3. สรุปผล และรายงานผล

24
16
9
3
12
12
4
80

ทาน
ทาน
ทาน
ทาน
ทาน
ทาน
ทาน
ทาน

10.งบประมาณ จํานวน 36,000 บาท
1. คาวิทยากรตลอดหลักสูตร
2. คาอาหาร
3. คาวัสดุ – อุปกรณ
รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

7,200
24,000
5,000
36,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับรอง
2. ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม จํานวน 80%
12. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรมีความรู และสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

(ลงชื่อ).......................................ผูเ สนอโครงการ
(นายสุรินทร วิจิตรพงษา)
ผูอาํ นวยกองการกลาง

(ลงชื่อ)......................................ผูตรวจโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยมงคล อักษรดิษฐ)
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

(ลงชื่อ)......................................ผูตรวจโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ พรหมเสน)
รองอธิการบดีฝายบริหาร

(ลงชื่อ)............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายสวาง ภูพฒ
ั นวิบูลย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

กําหนดการสัมมนา
เรื่อง “การอบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พสั ดุ”
จัดโดย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 และวันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2552
ณ หองประชุม 209 อาคารทีปวิชญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม สวนทะเลแกว
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

วัน / เวลา
วันพฤหัสบดี
ที่ 20 สิงหาคม 2552

หัวขอเรื่อง

วิทยากร

08.00 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 09.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการสัมมนา

09.00 น. – 12.00 น.

ระเบียบ แนวปฏิบัติใหมๆในการเบิกจายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

12.00 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.00 น.

กระบวนการขัน้ ตอนและปญหาในการจัดซือ้ จัด นางสมร สมบูรณศิลป นักวิชาการ
จาง ลงทะเบียนและการจําหนาย (ระเบียบสํานัก คลังชํานาญการ สํานักงานคลัง
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ จังหวัดพิษณุโลก
แกไขเพิ่มเติม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
นางสาวอภิรดี เกษศรีสังข
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลัง จังหวัดเพชรบูรณ

วันศุกร
ที่ 21 สิงหาคม 2552
09.00 น. – 12.00 น.

ขอสังเกตจากการตรวจสอบหนวยงานตางๆ

12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
อภิปราย รับฟงขอคิดเห็น และตอบขอซักถาม
ตางๆ

16.00 น.

นางวิลาวัณย สุปน นักวิชาการ
ตรวจเงินแผนดิน 8
1. ผศ.ชัยวัฒน สุขดี
2. ผศ.มงคล อักษรดิษฐ
3. นายสุรินทร วิจิตรพงษา
4. นางสาวกัลนิกา พูลผล
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

มอบวุฒบิ ัตร
ปดการสัมมนา
หมายเหตุ รับประทานอาหารวาง ภาคเชาเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และภาคบาย เวลา 14.30 น. – 14.45 น.
รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 734 / 2552
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน ”อบรมเจาหนาทีก่ ารเงิน และเจาหนาทีพ่ ัสดุ”
ตามที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประสงคจดั โครงการ
อบรมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุของหนวยงานภายใน กอนปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง โดยมหาวิทยาลัยได
กําหนดโครงการอบรมเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาทีพ่ สั ดุ ในระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 นั้น
เพื่อใหการดําเนินการจัด อบรมเจาหนาทีก่ ารเงินและเจาหนาทีพ่ ัสดุ เปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตัง้ บุคคลเปนคณะกรรมการดําเนินงานฯ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ ไดแก
1. ดร.สวาง
ภูพัฒนวิบูลย
2. รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง
3. ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ พรหมเสน
4. รองศาสตราจารยทัศนีย
ศิริวรรณ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทกั ษ อยูมี
6. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร
ไชยเมือง
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิวัตร พัฒนะ
8. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน สุขดี
9. ผูชวยศาสตราจารยมงคล
อักษรดิษฐ
10 นางเอมอร
กมลวรเดช
11.นางเพ็ญศรี
มีพยุง
12.นางสาวประนอม
หาญจริง
13.นางสาวบุษยมาศ
แสงเงิน
14.นายสุรินทร
วิจิตรพงษา

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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15. นางสาวกัลนิกา
16. นางปาริชาติ
17. นายอําพน

พูลผล
อินทรพุก
กลีบปาน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ควบคุม ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานอบรมเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาทีพ่ ัสดุ
2. กรรมการฝายสวัสดิการ ไดแก
1. นางธนียา
2. นางน้ําผึง้
3. นางดาวเรือง
4. นางสุภาพ

คําปน
ทองศรีสุข
มวงมัน
ทองสอน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดบริการอาหารวาง อาหารกลางวันและน้ําดื่ม ใหกับผูเขารับการปฐมนิเทศในวันที่ 20 – 21
สิงหาคม 2552 ณ หองประชุมศูนยภาษาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3. กรรมการฝายสถานที่ ไดแก
1. นายกิตติพงษ
2. นายศุภกร
3. นายรังสรรค
4. นายจํารัส

สุวรรณราช
ศรีสุวรรณ
มณฑา
ทองศรีสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดสถานที่ประชุมและจัดทําปายโฟม – ปายผา
4. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ ไดแก
1. นายจรัญ
2. นางวิยะดา
3. นางสาวจิตตรี
4. นายนิธิศ
5. นายนิวฒ
ั น
6. นายนพดล

ชื่นใจชน
สุเมธเทพานันท
จันทรแยมสงค
ปรุงศักดิ์
เจียประเสริฐ
เรงเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ประชาสัมพันธ ถายภาพ และดูแล ควบคุม ระบบแสงและเสียง
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5. คณะกรรมการการจัดทําเอกสาร / การรับรายงานตัว ไดแก
1. นายสุรินทร
2. นางสาวกัลนิกา
3. นางปาริชาติ
4. นางสาวเยาวนิตย
6. นางอรทัย
7. นางสาวจิราภรณ
8. นางสาวสุนทรารัตน
9. นางสาวพิมพิชญา
10.นางสาวภิญญดา
11.นางสาววรรณา
12.นางสาวโชติกา
13.นายวีระ
14.นายพรพฤทธิ์
15.นางสาวสรัญญา

วิจิตรพงษา
พูลผล
อินทรพุก
คงชื่น
ยิ้มอ่ํา
สัมปุรณะพันธ
เขื่อนควบ
โฉมสุข
พวงเฟอง
วันทะชัย
สมสา
ลอยพูน
พรมพุก
วิชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ติดตอวิทยากร สถานที่ในการอบรมเจาหนาที่การเงินและพัสดุ จัดทําเอกสาร เขาเลม และรับ
รายงานตัว
6. คณะกรรมการจัดหาพาหนะ/ ดูแลจราจร และการรักษาความปลอดภัย ไดแก
1. นายเฉลิม
2. นายมงคล
3. นายวีระ

บัวแกวเทศ
อยูดี
รอดเหล็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่จัดพาหนะ รับ – สง วิทยากร และดูแลเรื่องจราจร และการรักษาความปลอดภัย
7. คณะกรรมการฝายพยาบาล ไดแก
1. นางสุนทร
2. นางพจนีย
3. นางสาวสุกลั ยา

ฉิมนาค
ยกยิง่
อินทะเสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่พยาบาลเบื้องตนใหกับผูเขารับการอบรมเจาหนาที่การเงินและพัสดุ
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8. คณะกรรมการจัดทําวุฒิบัตร ไดแก
1. นางสาวปราณี
2. นางสาวอภิสินี

เกษมสุข
เกรียงศักดิ์ศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่จัดทํา และมอบวุฒิบตั รใหแกผูเขารับการอมรม
9. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล ไดแก
1. นางสาวสรัญญา
2. นางสาวสาวิตรี
3. นางสาวสุวพัชร
4. นางสาววนัสนันท
5. นางสาวนิตยา
6. นางสาววรุณยุพา

วิชัย
ดีดนอย
ศรีอุดม
ออนนิ่ม
แสงสวาง
ทอนกฐิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และสรุปผลการดําเนินงาน
10. คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ ไดแก
1. นางสาวกัลนิกา
2. นางสุนีย
3. นางกฤษณา
4. นางศิริรัตน
6. นางนิ่มนวล

พูลผล
นาคศิริ
คลายอ่ํา
วาทมธุรส
พวงเฟอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ดูแล การเบิก – จายงบประมาณ การดําเนินโครงการ
ใหคณะกรรมการทุกทานปฏิบัติหนาที่ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่
กก. 101 / 2552
วันที่ 26 สิงหาคม 2552
เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการอบรมเจาหนาที่การเงิน - เจาหนาที่พัสดุ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดวย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดสรุปผลการจัดโครงการอบรมเจาหนาที่การเงินและ
เจาหนาทีพ่ ัสดุ ในระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุม 209 อาคารทีปวิชญ เปนที่เรียบรอย
แลว จึงขอเสนอผลการจัดโครงการดังกลาว ดังนี้
การอบรมดังกลาวใชงบประมาณทัง้ สิ้น 36,000 บาท ระยะเวลา 2 วัน โดยมีผูเขารวมทัง้ สิน้ 97
ทาน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 92 ทาน คะแนนที่ไดคิดเปนรอยละ 80 ระดับความพึงพอในอยูในระดับมาก
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ที่

รายการ

รอยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การอบรมในครั้งนี้มีความสําคัญและจําเปน
ความเหมาะสมของเอกสารที่ใชประกอบการอบรม
เอกสารประกอบมีความสอดคลองกับหัวขอบรรยาย
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชน
วิทยากรมีความรูความสามารถเหมาะสม
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรม
ความเหมาะสมของสถานทีท่ ี่ใชในการจัดอบรม
ความพึงพอใจในผลของการจัดอบรมในครั้งนี้
คิดวาการอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
รวม

4.73
4.26
4.33
4.41
4.54
3.83
4.28
4.08
4.18
4.32
4.29

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
รอยละ 80

-2ทั้งนี้ ผูเขารับการอบรมใหขอเสนอแนะวา
1. การอบรมในครั้งนี้มีความสําคัญ และความจําเปนมาก สามารถนําไปใชไดจริงกับหนวยงาน
เห็นควรใหมีการจัดทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. ควรเชิญหัวหนาหนวยงาน ทีมบริหาร และอาจารย เขารวมรับฟงดวย เพื่อใหมคี วาม
เขาใจและความรูเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติที่ถูกตอง
3. ระยะเวลาในการจัดอบรมใกลสิ้นปงบประมาณ ทําใหไมสามารถอยูฟงไดตลอดการอบรม
เนื่องจากมีภารกิจคอนขางเยอะเสนอใหจัดอบรมชวงเดือนอื่น และควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมใหมากกวา
นี้เนื่องจากเนื้อหาคอนขางเยอะ ทําใหจับประเด็นไมคอยได
4. สถานที่จัดกวางเกินไป เสนอใหมกี ารแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายกลุม เนื่องจากปญหา
สวนใหญเปนปญหาของหนวยงาน หากมีการแบงกลุม ยอยจะทําใหผูเขาอบรมกลาซักถามไดมากกวานี้
5. วิทยากรทีเ่ ชิญมามีความรูความสามารถมาก แตเนื้อหาที่บรรยายเปนเนื้อหาที่กวางไม
เขาถึงกับการปฏิบัติจริง ในหัวขอทีม่ ีความยากเสนอใหจําแนกยอยลงๆไปอีก อยากใหลงลึกถึงวิธีการเบิก
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

( นางสาวสรัญญา วิชัย)
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป

ขอมูลเอกสาร
ชื่อ

:
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