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การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส

คู่มือปฏิบัติงาน



คํานํา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร ซ่ึงมีกองนโยบายและแผน เป็นหน่วยกลางท่ีดูแลระบบงบประมาณ โดยอาศัยแหล่งข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยท้ัง ๔ ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงจัดทําคู่มือ

ปฏิบัติงาน “การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”

ฉบับน้ีขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ปฏิบัติงานแทน ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานใน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

นางสุนิภา เสือเปรียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ

ตุลาคม ๒๕๖๓



สารบัญ

หน้า

บทท่ี ๑ บทนํา ๑

- ความเป็นมาและความสําคัญ ๑

- วัตถุประสงค์ ๓

- ขอบเขตของงาน ๓

- คําจํากัดความ ๕

บทท่ี ๒ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ๖

- ความเป็นมาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๖

- โครงสร้างองค์กรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐

- โครงสร้างการปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๑

- โครงสร้างการบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๖

- โครงสร้างการปฏบิัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ปจัจบุัน ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ๑๗

- ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน ๑๘

- บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง ๒๐

- ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ๒๘

บทท่ี ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข ๒๙

- หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒๙

- วิธีการปฏิบัติงาน ๒๙

- เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน ๓๑

บทท่ี ๔ กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๓๒

- กระบวนการปฏิบัติงาน ๓๒

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๓๔

- รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓๙

- กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ๔๙



บทท่ี ๕ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา ๕๐

- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๕๐

- แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ๕๐

- ข้อเสนอแนะ ๕๒

บรรณานุกรม

- เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://mplan.pnru.ac.th

- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

- พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘

- การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

การแบ่งส่วนราชการตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๘

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาคผนวก

- มาตรการติดตามงบประมาณ

- แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.........

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นไตรมาส ๔

(เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)

ประวัติผู้เขียน



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

บทที่ ๑  

บทน ำ 

 
๑.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีหน่วยงานภายในหลายหน่วยงาน ที่
มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไป  โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายความรับผิดชอบ งานด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ซ่ึงส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการในงานที่ปฏิบัติ 
คือ ๑.งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานการเงิน 
งานประชุม งานประกันคุณภาพ ๒.งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ให้บริการวิชาการข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ    

โดยส่วนของงานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดท าโครงการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณ ให้เสร็จทันตามไตรมาส  มีการบันทึกข้อมูลการายงานผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดในระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้กองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญของงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เมื่อเสร็จจากการจัดโครงการ/กิจกรรม จึงต้องมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้
ทราบถึงความจ าเป็น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗๑ ในการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเอกสารที่ต้องใช้ประกอบคู่กัน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส” เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นงานส าคัญของมหาวิทยาลัย ที่จะได้ทราบข้อมูลของผลการ
ด าเนินงานในการใช้งบประมาณ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานแทน หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง เพราะหากไม่มีคู่มือปฏิบัติงานจะส่งผลเสียต่อหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได ้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๒ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ โดยน้อมน าพระราโชบายและพระบาท 
 
๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  
   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 

๒ ค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://mplan.pnru.ac.th 

https://mplan.pnru.ac.th/


การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๒ 
 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
และพัฒนาครูประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และน าผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาเป็นข้อพิจารณาในการก าหนดประเด็นและข้อเสนอ กลยุทธ์โดยจัดท า
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
งบประมาณ ไปเป็นกลไกและพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามค่าเป้าหมายดังกล่าว  
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้  

๑. ขออนุมัติเงินนอกงบประมาณ  
๒. ให้ความเห็นชอบแผนการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายใน ภายใต้กรอบ

วงเงินประมาณ 
๓. รับทราบแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ าแนกเป็น  

๓.๑ รายการบุคลากรภาครัฐ  
๓.๒ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
๓.๓ ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๓.๔ ผลผลิต ผลงานการให้บริการ 
๓.๕ ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๓.๖ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
๓.๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน  
๔. มอบอ านาจให้อธิการบดีควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน หากมีความ

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงการและรายละเอียด งบประมาณจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
๕. มอบหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม และก ากับดูแลการด าเนินงานให้

เป็นไปตามแผนที่เสนอไว้โดยโครงการ/กิจกรรมใดที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้ว  ให้เร่งด าเนินการ 
และโครงการ/กิจกรรม ใดเมื่อครบก าหนดแล้วยังไม่ได้ด าเนินการ เมื่อเวลาล่วงเลยจากก าหนดเวลาที่ระบุไว้
ใน โครงการ/กิจกรรมนั้น ให้ยุบเลิกหรือโอนเงินโครงการนั้นไปพัฒนาส่วนที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๓ 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานแทน  
๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ไดมี้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 

ปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๓. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานแทนได้อย่างถูกต้อง   

 
๓.ขอบเขตของงำน 

คู่มือปฏิบัติงานนี้ จัดท าเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ไดท้ราบผลด าเนินงานตามโครงการ/ 

กิจกรรมของแผนงบประมาณให้เสร็จทันตามไตรมาสที่ก าหนด   และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงิน การคลังของรัฐ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ และกองนโยบายและแผน โดยกองนโยบายและแผน จะเป็นผู้
ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่สิ้นไตรมาส (๓ เดือน/ไตรมาส)  โดยจะเปิดระบบติดตามและประเมินผล และระบบ
รายงานผลตามตัวชี้วัด (ออนไลน์) ทุกวันที่ ๑ ของแต่ละไตรมาส และจะปิดระบบในวันที่ ๘ ของเดือนถัดไป  
โดยเจ้าหน้าที่ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จะเป็นผู้กรอกระบบติดตามรายงานผลการด าเนินงานของ
แผนงบประมาณตามไตรมาส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ และภาระหน้าที่ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน เป็นข้อมูล
ในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและประเมินแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเตรียมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา จากหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของส านัก
งบประมาณและการประเมินมหาวิทยาลัย โดยทุกหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่เว็บไซด์ http://mis.pnru.th/eproject/output.php ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan)  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครต่อไป 

 

http://mis.pnru.th/eproject/output.php
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๔ 
 

พระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗๑ 

มำตรำ ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวัฒธรรม เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประ โยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มำตรำ ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

(๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก 
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ 
ของชาติ 

(๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี 
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด ารงในการปฏิบัติภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
๑พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
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๕ 
 
๔.ค ำก ำจัดควำม 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพ่ือเป็นแนวทางการให้กับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ปฏิบัติงานแทนกันได ้
 รายงาน หมายถึง การบอกเรื่องราวของงานที่ท า และรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
 ผลการด าเนินงาน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ทีด่ าเนินงานตามแผนงบประมาณ   
 ไตรมาส หมายถึง ไตรมาสตามแผนงบประมาณ ระยะเวลา ๓  เดือน/ครั้ง จ านวน ๑๒ เดือน   
       - ไตรมาสที่ ๑ หมายถึง ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 
       - ไตรมาสที่ ๒ หมายถึง ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม  
       - ไตรมาสที่ ๓ หมายถึง ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 
       - ไตรมาสที่ ๔ หมายถึง ช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
  

 
  

 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

บทที่ ๒ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

๑. ความเป็นมาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยครูพระนคร เข้าเป็นหน่วยประเคราะห์ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ตั้งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น
หน่วยประเคราะห์ดังกล่าว จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนครส าหรับกรมการฝึกหัดครู
นั้นถือว่าวิทยาลัยครูมีภารกิจหลักส าคัญประการหนึ่งคือส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดย
เรียกว่า"ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนคร" มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยรับนโยบายจากกรมการฝึกหัดครูและส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระราชาบัญญัติวิทยาลัยครู จนกระทั่งวิทยาลัยครูได้เปลี่ยน 
เป็นสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏตลอดมาและเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ได้มีประกาศตามราชกิจจานุ เบกษาให้ส านัก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องมีภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการท านุบ ารุง            
ศิลวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘-๙ ของส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏที่ว่าด้วยส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคน ภูมิปัญญา ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีการแสดงออกระบบ
ความหมายและคุณค่าอันจะน าสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษา ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเป็นหน่วยงานส าคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพของบุคคลากร
ให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิต
แบบไทยในสังคมปัจจุบัน เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและน ามาสืบสานเพื่อพัฒนาต่อไป 
 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘๑ 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัย
ครูตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยในมาตรา ๗ ก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ได้แก่ 

 
 
๑พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘  
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๗ 
 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะวิชา 

ในส่วนของส านักงานอธิการบดี อาจแบ่งออกเป็นแผนกและคณะวิชาอาจมีภาควิชาได้ดังนั้นเมื่อ
มาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ระบุว่าการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูตามมาตรา ๗ นั้นให้ท า
เป็นประกาศกระทรงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศมีการ
แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครครั้งแรกตามประกาศลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒)๑ 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าวใช้บังคับจนกระท่ังถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครฉบับใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูแต่ละแห่งโดยการ
แก้ไขมาตรา ๗ เดิม และให้ใช้มาตรา ๗ ใหม่ ซึ่งวิทยาลัยครูแต่ละแห่งจะมีส่วนราชการ ได้แก่ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะวิชา 
๓. หน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการ 

         การแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๗ นั้น ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔๒  ดังกล่าวให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง ๒ มาตรา กระทรวงศึกษาธิการ จึงยกเลิกประกาศการแบ่งส่วนราชการเดิม
และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ 
เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนคร ดังนี้ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะครุศาสตร์ 
๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
๘. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
๙. ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๐. ส านักวางแผนและพัฒนา 
๑๑. ส านักส่งเสริมวิชาการ 

 
๑การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)  
๒พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๘ 
 

เมื่อมีการประกาศให้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ระบุว่าสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. คณะ 
๔. ส านักวิจัย 
๕. หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

        จากข้อความดังกล่าว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนฐานะจากหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือการ
ส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แต่การแบ่งส่วนราชการยังคงเป็นไป
ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งคงใช้บังคับจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘๑ 
 

          เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการในสถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ๑๑ หน่วยดังนี้ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะครุศาสตร์ 
๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
๘. ส านักกิจการนักศึกษา 
๙. ส านักวางแผนและพัฒนา 
๑๐. ส านักศิลปวัฒนธรรม 
๑๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 
 

๑การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ 
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๙ 
 
        การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานหลักตั้งแต่ (๓)-(๑๑) แต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงาน
เดียว คือส านักเลขานุการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักศิลปวัฒนธรรมด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้จัดแบ่งส่วนในส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
o งานธุรการและเลขานุการ 
o งานการเงินและพัสดุ 
o งานการเจ้าหน้าที่ 

๒. กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ ประกอบด้วย 
o งานระบบข้อมูล 
o งานค้นคว้า วิจัย 
o งานประชาสัมพันธ์ 

๓. กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ ประกอบด้วย 
o งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 
o งานพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
o งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
o งานจริยธรรม 

๔. กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
o งานหอวัฒนธรรม 
o งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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๑๐ 

 
โครงสร้างองค์กรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารส านักงาน 
-งานนโยบายและแผน 
-งานการเงิน/งบประมาณ/พัสด ุ
-งานประชุม  
-งานประกันคุณภาพ 

งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
-งานการให้บริการวิชาการ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานสารสนเทศ 
-งานพัฒนาอัตลักษณ์ (ท าบุญใส่บาตร) 
-งานจัดท าข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-งานเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
-งานไม้ดัดบอนไซ 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
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๑๑ 

 
โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวพรรณศิธร  สอนอิ่มสาตร์ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารงานทั่วไป 
๑.นางสุนิภา เสือเปรียว 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 
๒.นางสาวสลิลา ศรีสลวย 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 
๓.นางสาวขวัญใจ อรัณยกานนท์ 
นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
๔.นางสาวสุชาวดี ภูมิชชูิด 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารปฏิบัติการ 
 
 
 

-  

งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
๑.นางสาวราตรี  ศรีโรจน์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๒.นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๓.นางฐิติรัตน์  อินทร์ปรุง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๔.นางสาวกาณฑิฐ  ศรีสอาด 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๕.นายพันธกานต์  แสงอ่อน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๖.นายนริทธิก์  จันทร์ทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
          ในส่วนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบส านักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ปรากฏหลักฐานที่บันทึกไว้จาก 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นับแต่มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานะเป็น
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการจนเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ชื่อ
ว่า "ส านักศิลปะและวัฒนธรรม" ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ท่ีด ารงต าแหน่ง 
๑.   นางอารี  ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๒๗ - ก.ค.๒๕๓๑ 
๒. นางอารี  ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๓๑ - พ.ค.๒๕๓๒ 
๓. นางบุญมา  เบญญศรี  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๒ - พ.ค.๒๕๓๖ 
๔. นางบุญมา  เบญญศรี  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๖ - พ.ค.๒๕๔๐ 
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๑๓ 
 

๕. นางบุญมา  เบญญศรี  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๐ - มิ.ย.๒๕๔๒ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  ช านาญดี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม มิ.ย.๒๕๔๒ -มิ.ย.๒๕๔๘ 
๗. รองศาสตราจารย์.กฤษณา ศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๘ - ม.ค.๒๕๕๒ 
๘. นายประวิทย์  ขาวปลื้ม     ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ก.พ.๒๕๕๒ –ก.พ.๒๕๖๐ 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม  ก.พ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 

 
คติพจน์ 

ปญฺญา นราน  รตน   "ปัญญาเป็นแก้วของนรชน" 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ถ่ายทอด ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญา 
๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่าง ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชมท้องถิ่น 
๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

ค่านิยม 
  ค่านิยมในการปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม คือ Culture โดย หมายถึง ให้บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวน าให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

C = Creativity   มีความคิดสร้างสรรค์ 
U = Unity  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
L = Local and Internationalize ท างานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
สากล 
T = Teamwork  ท างานเป็นทีม 
U = Utilize Culture  ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
E = Excellence  เน้นสู่ความเป็นเลิศ 
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๑๔ 

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT  Analysis) 
จุดแข็ง  (Strength) 

๑. มีเอกลักษณ์ด้านการแสดงดนตรีไทย  หุ่นละครเล็ก  โขน  เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
และวงการศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 

๒. มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถบูรณาการได้อย่างพอเพียง   
     เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงานด้านวัฒนธรรมที่ครบครัน 
๓. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นไป 
     ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะ   
๒. บุคลากรขาดความรู้  ความช านาญในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. บุคลากรไม่ได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งของตน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ มา 
    ปฏิบัติงานพัสดุ  นักวิชาการเงิน ปฏิบัติงานธุรการ  นักวิชาการศึกษา ออกแสดงดนตรี   
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มาถ่ายภาพ  ฯลฯ 
๔. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ท าให้บุคลากรบางต าแหน่งรับภาระงาน 
    มากเกินไป 
๕. โครงสร้างหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
๖. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ แต่ขาดทักษะในงานด้าน     
    อ่ืน ๆ  และไม่สามารถท างานทดแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๗. สถานที่ไม่เหมาะสม คับแคบ ไม่เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ห่างไกลจุด 
    ศูนย์กลางของหน่วยงาน  ควรสนับสนุนห้องจัดนิทรรศการ  ห้องเก็บเครื่องดนตรี   
    หัวโขน  อุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
๘. สถานที่ตั้งของหน่วยงานภายในสถาบันฯ ไม่อยู่ที่เดียวกัน ท าให้ยากต่อการติดต่อ 
    ประสานงาน 

โอกาส (Opportunity) 
๑.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี  เช่นการจัดกิจกรรมและการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานอื่น 

๒. การเดินทางสะดวกและเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
๓. บุคลากรมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถส่งประกวด  
     และเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก  
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๑๕ 
 

๔. สามารถบูรณาการทรัพยากรโดยให้ความร่วมมือกับสาขาต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 
อุปสรรค (Threat) 

๑. มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่  สถานที่ท างานคับแคบ  ขาดเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๓. งบประมาณต่อหัวส าหรับบุคลากรในการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ ท า 
      ให้เสียโอกาสในการได้ความรู้ใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนาหน่วยงาน 
๔. ข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการคลัง  
     เคร่งครัดเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
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๑๖ 
โครงสร้างการบริหารของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอัตราก าลัง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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๑๗ 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ปัจจุบัน ณ วนที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอัตราก าลัง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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๑๘ 
 

ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 

๑. ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่ควบคุมและด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
ด้านอ่ืน ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาบุคลากรของส านักให้มีศักยภาพส าหรับส่งเสริม
เผยแพร่ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จัดท าโครงการและแผนงานด้านการศึกษา
ค้นคว้ากับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานงานการจัดศิลปวัฒนธรรมและ
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมอ่ืน ด าเนินการจัดกิจกรรม (Event) ให้เชื่อมต่อ
กันอย่างมีระบบด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดท าการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการ
ตอบสนองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จัดท า
แผนพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี 
ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งส านักงานผู้อ านวยการได้
มอบหมายให้ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลและจัดการตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานติดต่อประสานงาน งานนโยบายและ
แผน งานการเงินงานสวัสดิการ งานประชุม งานประกันคุณภาพ 

๑.๒ งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดหอวัฒนธรรมหรือศูนย์วัฒนธรรมไทยและ
การท่องเที่ยวเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม 

๑.๓ งานศูนย์วัฒนธรรม มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอก 
พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้วย 

๑.๔ งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ มีหน้าที่ประสานงาน ให้บริการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นและ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา และด าเนิ นการพัฒ นาสื่ อ เอกสารเพ่ื อการเผยแพร่  โครงการ  
       ๑.๕ งานสถาบันวิทยากรโขน มีหน้าที่ประสานงาน ด าเนินการฝึกอบรม จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาสื่อเอกสารเพื่อการเผยแพร่โครงการ 

 
ปรัชญา 

สืบสานวัฒนธรรม  น าภูมิปัญญาสู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จะมีความเป็นเลิศด้าน

การอนุรักษ์  พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิต
และของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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๑๙ 
 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  เพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๕. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป 
๖. สนับสนุน  ยกย่อง  บุคคลดีเด่นด้านศาสนา  ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นหน่วยงานส าคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรม ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพ
วิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม  จริยธรรมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
 นอกจากนี้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งบ่มเพาะอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
นักศึกษา ชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนั้น  กิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการของศูนย์วัฒนธรรมพระนครอย่างหนึ่ง 
 กิจกรรมด้านหนึ่ งที่ส าคัญของส านักศิลปวัฒนธรรม คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธร รมไทยทั้ ง
ภายในประเทศและสู่นานาชาติ  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงให้การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยในนามของชมรมศิลปวัฒนธรรม  และกา รแสดง 
ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า  อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ร่วมด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งนักศึกษาในชมรมหลายคนได้รับรางวัลการันตีในความสามารถระดับประเทศมาแล้ว
หลายรางวัล 
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๒๐ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและก าหนดต าแหน่งในส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๑.๑  นโยบายและแผน 
 ๑.๑.๑  งานวางแผน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๑.๑.๒  ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของ 
  หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 ๑.๑.๓  ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนหรือกิจกรรมข้างต้นให้เป็นไปตามแผนงาน 
 ๑.๑.๔  จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา  และแผนกลยุทธ์ของส านัก 
 ๑.๑.๕  บันทึกข้อมูลการของบประมาณประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรม ทางออนไลน์ 
 ๑.๑.๖  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๑.๑.๗  จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทางเว็บไซด์ และจัดท ารายงานประจ าปี 
 ๑.๑.๘  ติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 
 ๑.๑.๙  รายงานผลแบบติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

      ๑.๒. งานบริหารส านักงาน/งานบุคคล 
  ๑.๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็น   

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
๑.๒.๒ มอบหมาย  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง

ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๑.๒.๓  ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
         เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อ  

ผู้รับบริการ 
       ๑.๒.๔  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ ต่อคณะท างานต่าง ๆ และผู้มาติดต่อ 
       ๑.๒.๕  ก ากับ  ดูแล  วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการ  เอกสารและสรุปประเด็นก่อน 

เสนอผู้บริหาร 
       ๑.๒.๖  ประสานและด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมในส านัก 
      ๑.๒.๗  อ านวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษา 
      ๑.๒.๘  ก ากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของส านัก 
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๒๑ 
 

       ๑.๒.๙  จัดวางระบบงานและอัตราก าลังของหน่วยงานให้สดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

       ๑.๒.๑๐ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ 
บัญชา  เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

       ๑.๒.๑๑  รายงานผลความส าเร็จ ปัญหา  อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่อ 
 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

       ๑.๒.๑๒ น าเสนอแนวทาง  แผนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาในการ 
 ผลิตผลงานหรือการบริการที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

       ๑.๒.๑๓ ประสานและด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบของ 
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 

      ๑.๓  งานธุรการ 
       ๑.๓.๑  รับลงทะเบียนในหนังสือราชการ  e-office ภายใน 
  ๑.๓.๒  ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
  ๑.๓.๓  เสนอหนังสือราชการเพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักลงนาม/สั่งการ 
  ๑.๓.๔  จัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเข้าแฟ้มตามระบบงานสารบรรณ 
  ๑.๓.๕ ตรวจสอบใบลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อนและลงบันทึกสถิติการลาของบุคลากรภายในส านัก                            
  ๑.๓.๖  ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานการลาของบุคลากรในส านัก  ส าหรับการพิจารณา  
                               ความดีความชอบ 
  ๑.๓.๗  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักฯ 
  ๑.๓.๘  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของส านักฯ 
  ๑.๓.๙  ด าเนินการลงตารางประชุมของผู้อ านวยการส านักฯ 
  ๑.๓.๑๐  ด าเนินการรับและส่งเอกสารต่าง ๆ ของส านักฯ 
  ๑.๓.๑๑  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารจดหมายทางไปรษณีย์ 
  ๑.๓.๑๒  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสาร 
  ๑.๓.๑๓  ด าเนินงานจัดท าค าสั่งโครงการ/กิจกรรม พร้อมจัดพิมพ์ 
  ๑.๓.๑๔  ส่งส าเนาเอกสาร/แจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรภายในส านักฯ/หน่วยงานอื่น  
                                 ได้รับทราบทาง e-office 
  ๑.๓.๑๕  ให้บริการข้อมูล/อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
  ๑.๓.๑๖  อ านวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
  ๑.๓.๑๗  รับ-ส่ง โทรศัพท์/โทรสาร 
  ๑.๓.๑๘  จัดท ารายงานประจ าปีของส านักฯ 
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๒๒ 
 

  ๑.๓.๑๙  ประสานและด าเนินงานเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
  ๑.๓.๒๐  ติดต่อประสานงานและติดตามเรื่อง 
  ๑.๓.๒๑  เตรียมวาระการประชุม 
  ๑.๓.๒๒  เตรียมเอกสารการประชุม  
  ๑.๓.๒๓  จดบันทึกการประชุม 
  ๑.๓.๒๔  จัดท ารายงานการประชุม 
  ๑.๓.๒๕  จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านัก 
 ๑.๔  งานการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ 
  ๑.๔.๑  การจัดท าค าของบประมาณ 
  ๑.๔.๒  รายงานระบบการใช้งบประมาณเสนอท่ีประชุมส านักฯ 
  ๑.๔.๓  ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๔  ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๕  คุมทะเบียนเอกสารใบปะหน้าเบิกจ่าย (ใบสีส้ม) ผ่านระบบ E-GP 
  ๑.๔.๖  ส าเนาเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๗  ด าเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองราชการ 
  ๑.๔.๘  ติดตามและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 
  ๑.๔.๙  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ 
  ๑.๔.๑๐  ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการสอบราคาและเสนอราคา 
  ๑.๔.๑๑  ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์ตามโครงการ 
  ๑.๔.๑๒  บันทึกการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงในระบบ EGP 
  ๑.๔.๑๓  ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่าย 
  ๑.๔.๑๔  จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 
  ๑.๔.๑๕  จัดท าเบิก-จ่ายวัสดุส านักงาน 
  ๑.๔.๑๖  จัดท ารายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
  ๑.๔.๑๗  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ 
  ๑.๔.๑๘  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในส านักฯ กรณีช ารุดเสียหาย 
  ๑.๔.๑๙  ดูแลรักษาครุภัณฑ์โขนและดนตรีไทย 
  ๑.๔.๒๐  ดูแลความเรียบร้อยครุภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๔.๒๑  ให้บริการในการขอยืมใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
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๒๓ 
 
๑.๕  งานประกันคุณภาพ 
  ๑.๕.๑  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพของส านัก 
  ๑.๕.๒  ประสานงานขอข้อมูลจากบุคลากรในส านักเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในงานประกันคุณภาพ 
  ๑.๕.๓  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านัก 
  ๑.๕.๔  จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในส านัก 
  ๑.๕.๕  จัดเก็บเอกสารและข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในงานประกัน และ กพร. 
  ๑.๕.๖  รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎพระนคร (กพร.) ทุกไตรมาส 
  ๑.๕.๗  ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของส านัก (SAR) 
  ๑.๕.๘  จัดท าคู่มือควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๙  จัดท าแผนควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๑๐  จัดท ารายงานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๑๑  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕.๑๒  ด าเนินการเตรียมงานและจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕.๑๓  จัดท าประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

 
๒. งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปะฯ 

๒.๑ การให้บริการวิชาการ 
๒.๑.๑ จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑.๒ งานจัดแสดงสื่อศิลปวัฒธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑.๓ บริการข้อมูลและสื่อศิลปวัฒธรรม 
๒.๑.๔ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด าเนินงาน การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
๒.๑.๕ รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
๒.๑.๖ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศและต่างประเทศ  ให้เกิดการเรียนรู้   

และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
๒.๑.๗ วางแผนและร่วมด าเนินการโครงการสร้าง  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
๒.๑.๘ วางแผนและด าเนินการประกวดแข่งขันและการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๑.๙ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ   
          ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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๒๔ 
 

๒.๑.๑๐  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่  
    เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน 

๒.๑.๑๑  จัดท าแบบประเมินกิจกรรม 
๒.๑.๑๒  แจกและเก็บแบบสอบถามการท ากิจกรรม 
๒.๑.๑๓  วิเคราะห์ประมวลผล SPSS จากการท ากิจกรรม เพ่ือสรุปรายงานผลกิจกรรม 

     ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ 
๒.๒.๑ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักฯ 
๒.๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก บนระบบ website และ Fanpage 
๒.๒.๓ จัดท าป้ายโปสเตอร์ 
๒.๒.๔ บันทึกภาพกิจกรรม 
๒.๒.๕ จัดท ารูปภาพกิจกรรมของส านักฯ เพ่ือเผยแพร่ website และ Fanpage 
๒.๒.๖ ตอบข้อสงสัยใน Fanpage 
๒.๒.๗ จัดท าวารสารวิชาการ 
๒.๒.๘ จัดท าคลังความรู้ (KM) 

    ๒.๓. สารสนเทศ 
 ๒.๓.๑  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 ๒.๓.๒  เพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 ๒.๓.๓  ติดตั้งอุปกรณ์ IT 
 ๒.๓.๔  ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
 ๒.๓.๕  งานติดตั้งระบบ/ส ารองข้อมูล 
 ๒.๓.๖  ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ/กราฟฟิค จัดท าสื่อศิลปวัฒนธรรม 
    ๒.๔  พัฒนาอัตลักษณ์ (ท าบุญใส่บาตร) 
 ๒.๔.๑  จัดท าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 
 ๒.๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๒.๔.๓  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ๒.๔.๔  ด าเนินงานตามแผนโครงการฯ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.๔.๕  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๒.๔.๖  บันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานอาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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๒๕ 
 

 ๓.  งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 
      ๓.๑  งานดูแลไม้ดัดบอนไซ 
  ๓.๑.๑ ดูแลไม้ดัดบอนไซอาคารเรียนรวมฯและเรือนไทย 

๓.๑.๒ ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไม้ดัดบอนไซ 
๓.๑.๓ ประสานงานการจัดท าหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนและการอบรมระยะสั้น 
๓.๑.๔ จัดอบรมการท าไม้ดัดบอนไซ 
๓.๑.๕ ประสานงานผู้เข้าอบรม 
๓.๑.๖ จัดท าแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓.๑.๗ ให้บริการด้านความรู้และปฏิบัติการ 
๓.๑.๘ จัดท าระบบบริหารแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ด้านทัศนียภาพ 

 
๔.  งานสถาบันโขน 
     ๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ 

๔.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงและอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องดนตรีไทย/โขน/หุ่น
ละครเล็ก 

๔.๑.๒ รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนางานและแนวทาง OTOP  
 เครื่องดนตรีไทย/โขน/หุ่นละครเล็ก 

๔.๑.๓ ประสานงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
๔.๑.๔ วางแผนและจัดสร้างโครงการอบรม/ผลิตโขน หุ่น ดนตรีไทย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่

ถูกต้องได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๔.๑.๕ วางแผน ควบคุมการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๖  จัดอบรมให้ความรู้การท าเครื่องดนตรีไทย OTOP 
๔.๑.๗  จัดอบรมให้ความรู้การท าหัวโขน 
๔.๑.๘  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาหัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 
๔.๑.๙  บริหารจัดการซ่อมแซม หัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 
๔.๑.๑๐ บริหารจัดการการจัดตั้งศูนย์จ าหน่วยเครื่องดนตรีไทย OTOP และผลิตภัณฑ์ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม 
      ๔.๒  นิทรรศการ 
  ๔.๒.๑  บริการให้ยืมครุภัณฑ์หัวโขน เครื่องดนตรีไทย หุ่นละครเล็ก 
  ๔.๒.๒  ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมการแถลงต่างประเทศ 
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๒๖ 
 
  ๔.๒.๓  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๔.๒.๔  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
  ๔.๒.๕  ประสานงานบุคลากรและนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
  ๔.๒.๖  ด าเนินการจัดรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 
  ๔.๒.๗  จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกครั้ง 
  ๔.๒.๘  จัดกิจกรรมเก่ียวกับประเพณีไทย ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  ๔.๒.๙  ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม 
  ๔.๒.๑๐  ร่วมจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรม  ๑๔  สถาบัน 
  ๔.๒.๑๑  บริหารจัดการการรับงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๔.๒.๑๒  ดูแล  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแสองของส านักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  ๔.๒.๑๓  ออกแบบ  คิดสร้างสรรค์ชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
๕.  งานศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
     ๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และเรือนไทย) 

๕.๑.๑ บริการน าชมพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยให้แก่นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก 
๕.๑.๒ การดูแลรักษาเปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนดูแล ตรวจเช็คระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ  

และสิ่งอ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
๕.๑.๓  บริการน าชมบ้านเรือนไทย 
๕.๑.๔  ดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๕.๑.๕  อ านวยความสะดวกให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์เข้าชม   
          พิพิธภัณฑ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๕.๑.๖  อ านวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ด าทองอุไรสักการะพระ 
          บรมสารีริกธาตุชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
๕.๑.๗  อ านวยความสะดวกเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  งานส านักศิลปวัฒนธรรมให้กับ 
         นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
๕.๑.๘  ดูแล บ ารุง รักษาครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๕.๑.๙  การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
 
 
 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคารสถานที่ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๓ อาคาร พุทธวิชชาลัย มีพื้นท่ีใช้สอย จ านวน ๗ ห้อง 
ประกอบด้วย 
 ห้องท่ี ๑  ห้อง ๓๐๑ ห้องผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ห้องท่ี ๒  ห้อง ๓๐๒ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      และฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 ห้องท่ี ๓  ห้อง ๓๐๓ ห้องฝ่ายข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
 ห้องท่ี ๔  ห้อง ๓๐๔ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 
 ห้องท่ี ๕  ห้อง ๓๐๕ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ 
 ห้องท่ี ๖  ห้อง ๓๑๓ ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีอาเซียน 
 ห้องท่ี ๗  ห้อง ๓๑๔ ห้องจัดเลี้ยงและเก็บเอกสาร 
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๒๘ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งบประมาณ งานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงานงบประมาณตามไตรมาส  บันทึกข้อมูลการ
ใช้งบประมาณ งานจัดท าสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการทีย่ากและต้องใช้ความช านาญ เช่น ร่างโต้ตอบเอกสารทั้งภายในและ
ภายนอก งานพิธีการต่าง ๆ และรายงานอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

 ๓. จัดหาพัสดุและข้ันตอน ระยะเวลา และระเบียบต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง  
 ๔. ศึกษารวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๕. ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  
 ๖. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ ๓ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและแนวทาง อ้างอิงจากกองนโยบายและแผน ได้น ารายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๑ เสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณและการคลัง  
โดยคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบในรายงานผลครั้งนี้และได้ให้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท ารายงานครั้งต่อไป ดังนี้  

๑. ให้จ าแนกรายละเอียดแต่ละไตรมาส มีโครงการ/กิจกรรม จ านวนเท่าไร (ตามแผนที่ขออนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยไว้) และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสเท่าใดใช้จ่ายไปเท่าไร  

๒. เสนอผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ได้ด าเนินการส าเร็จกี่โครงการ/กิจกรรม 
และใช้งบประมาณไปเท่าใด โดยน าเสนอเป็นภาพรวมและจ าแนกหน่วยงาน  

๓. ควรให้หน่วยงานติดตามประเมินผลโครงการเชิงคุณภาพด้วย เพื่อให้ทราบผลตามเป้าหมายของ
แต่ละยุทธศาสตร์  กรณีหากพบปัญหาขอให้มหาวิทยาลัย ตั้งคณะกรรมการเข้าไปประเมินว่าสามารถ
ด าเนินการต่อได้หรือไม่ หากมีความเห็นให้ด าเนินการต่อไป ต้องเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้น   

มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘๒    

 

วิธีการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
 

 

๑รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน   
  ของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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๓๐ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗๑ ได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ โดยมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นแนวทางในการพัฒนาตามปรัชญา อัตลักษณ์ คติพจน์
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายของ มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับพระราโชบายและประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดังนั้น ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบการบริหารจัดการจากแผนงบประมาณจากผู้จัดท าโครงการ 

๒. ติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรม จากผู้จัดท าโครงการ 

๓. เมื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจะต้องประเมินผล 
สัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ทันที  

๔. เสนอผลการด าเนินงานจากผู้จัดท าโครงการ รายงานต่อผู้อ านวยการ 

๕. บันทึกข้อมูลงบประมาณตามไตรมาส ลงในระบบ http://mis.pnru.th/eproject/output.php๓ 
และส่งรายงานผลสัมฤทธิ์มายังกองนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงมีการก าหนดกฎกระทรวง ในการก าหนดให้
หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐๒  ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
การก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รั ฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาและหน่วยงานอิสระ
ของรัฐ เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง สมควร
ก าหนดให้หน่วยงานอื่นบางแห่งเป็นหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 

 
๑พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๒พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

http://mis.pnru.th/eproject/output.php
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๓๑ 
 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส โดยเฉพาะงานบริหารงาน
ทั่วไป ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ งบประมาณ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณในแต่ละไตรมาส การบันทึก
ข้อมูลการใช้งบประมาณ งานจัดท าสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเอกสาร
ประกอบคู่กันในทางปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๑ 

 
แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงานงบประมาณ
ตามไตรมาส นั้น ผู้จัดท าได้วิเคราะห์จากหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและแนวทาง อ้างอิงจากกองนโยบาย
และแผน ในการจ าแนกรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมแต่ละไตรมาส เพ่ือให้ทราบแนวทางในการใช้
งบประมาณได้อย่างเป็นผลส าเร็จของงานที่ได้วางแผนงานไว้ โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ๔ ไตรมาส เพ่ือน ามาพัฒนางานในหน้าที่และน าไปใช้
ในการท างานที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานแทนกันให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
 
วิธีบริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

๑. ให้ค าแนะน างานแก่ผู้มาขอใช้บริการ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ  
และสามารถน าไปด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง   

๒. ให้ความรู้ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานแทน และการ 
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง   

๓. ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

๑พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

บทที ่๔ 
 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้การบริหารและติดตามงบประมาณของหน่วยงาน 

และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานด าเนินการ  ๑.จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีรายละเอียดชัดเจน ท้ังเงื่อนไขเวลา และวงเงินงบประมาณ
จ าแนกตามไตรมาส โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ ลงนามการก ากับ ติดตาม และรายงานผล อธิการบดี
ลงนามอนุมัติการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ๒.การบริหารงบประมาณและติดตาม มีการรายงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกเดือน รวมถึงหน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณ
ทุกโครงการ/กิจกรรม ทุกส้ินไตรมาส ๑, ๒, ๓, และ ๔  ตามล าดับ คือ ไตรมาส ๑ (วันท่ี ๓๑ ธันวาคม)  ไตร
มาส ๒ (วันท่ี ๓๑ มีนาคม)  ไตรมาส ๓ (วันท่ี ๓๐ มิถุนายน) และไตรมาส ๔ (วันท่ี ๓๐ กันยายน)  โดยสรุปผล
การด าเนินงาน  เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย ๓.เมื่อเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ต้องประเมินผลและส่งแบบรายงานทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมเสร็จส้ินตามแผนปฏิบัติงาน โดยรายงานใน
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของกองนโยบายและแผน และจัดส่งเอกสารรายงานผล พร้อมการขอ
อนุมัติเบิก/จ่ายตามก าหนดเวลา    

 หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐๑  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทุกส้ินไตรมาส ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการการติดตามงบประมาณประจ าปี 
ดังนี้  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงาน และ
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานลงนามค ารับรอง การปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

๒. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 
โดยนับเป็นภาระงานและเป็นผลงานในการประเมินผล การปฏิบัติงานประจ าปี  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเมื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จส้ินตาม
แผนปฏิบัติงาน ต้องส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๗ วันท าการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน  
 
 
๑ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๓๓ 
 

๔. ส านักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมข้อมูลสรุปผลรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมและหัวหน้าหน่วยงานภายในวันท่ี ๑๕ 
ของเดือนถัดไปทุกเดือน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  

๕. ทุกส้ินไตรมาส ส านักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมรายงานสรุปผล
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานโดยภาพรวม 
เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง แล้วรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย  

๖. กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้เริ่มด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายใน ๑ เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต้องท าบันทึกรายงานปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพื่อพิจารณา ดังนี้  

๖.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการจัดท าโครงการแล้วด าเนินตาม
แผนปฏิบัติงาน ท่ีมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

๖.๒ โครงการ/กิจกรรมใดท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน จะปรับงบประมาณมาใช้ใน
โครงการท่ีจะไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

ดังนั้น งานบริหารงานท่ัวไป ท่ีต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดท าโครงการ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ ให้เสร็จทันตามไตรมาส ท้ังนี้ มีการบันทึกข้อมูลการายงานผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดในระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้กองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญของงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน เมื่อเสร็จจากการจัดโครงการ/กิจกรรม จึงต้องมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความจ าเป็น ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๕๗๑ ในการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกสารท่ีต้องใช้
ประกอบคู่กัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน “การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส” การรายงานผลการด าเนินงาน ถือว่าเป็นงานส าคัญของ
มหาวิทยาลัย ท่ีจะได้ทราบข้อมูลการด าเนินงานของงบประมาณ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง เพราะหากไม่มีคู่มือปฏิบัติงานจะส่งผลเสียต่อหน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรได้  ดังนั้น การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส อาจจะเขียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 
 

๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ี 
   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๓๔ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
 หน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนงบประมาณเป็นรายไตรมาส ทุกวันท่ี ๗ ของ
เดือนถัดไป พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบได้ 

๑. จัดท าบันทึกข้อความภายใน ขอข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
๒. จัดส่งส าเนาบันทึกข้อความ ติดตามขอข้อมูลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

จากผู้รับผิดชอบโครงการ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมโดยกรอกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
๕. บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินผลโครงการลงในระบบ 
๖. น าส่งกองนโยบายและแผน 
๗. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กับกองนโยบายและแผน ตามไตรมาสจาก 

ข้อมูลในการใช้งบประมาณ 
๘. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณาส่ังการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
๙. ด าเนินตามข้อส่ังการท่ีได้ประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้     
  
สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในการเขียน (Flow chart) 
 

จุดเริ่มต้น และส้ินสุด แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 
(terminator) 
 
ข้อมูลเข้า/ส่งออก แทนจุดท่ีมีการรับข้อมูลหรือส่งออกข้อมูล 
(Data Input/Output) 
 
การปฏิบัติงาน  แทนจุดท่ีมีการปฏิบัติงานหรือประมวลผลงาน 
(Process) 
 
ตัดสินใจ   แทนจุดท่ีต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
(Decision) 

 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๓๕ 
 

ทิศทาง   แทนทิศทางของขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Flow line)  ซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรช้ี 
 
จุดเช่ือมต่อ  แทนจุดเช่ือมต่อของผังงานในท่ีมีเส้นมาบรรจบ 
(Connector)  เพื่อจะไปสู่การท างานท่ีเหมือนกัน 
 
เอกสาร/รายงาน  แทนเอกสารท่ีเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการ 
(Document) 
 

ดังนั้น งานบริหารงานท่ัวไป ท่ีต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดท าโครงการ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ ให้เสร็จทันตามไตรมาส ท้ังนี้ มีการบันทึกข้อมูลการายงานผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดในระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้กองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญของงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน เมื่อเสร็จจากการจัดโครงการ/กิจกรรม จึงต้องมีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความจ าเป็น ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอน
การปฏิบัติงานเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบคู่กัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส” การรายงานผลการ
ด าเนินงาน ถือว่าเป็นงานส าคัญของมหาวิทยาลัย ท่ีจะได้ทราบข้อมูลการด าเนินงานของงบประมาณ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง เพราะหากไม่มีคู่มือปฏิบัติงานจะส่งผลเสียต่อ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้  ดังนั้น การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณ
ตามไตรมาส อาจจะเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 

 
๔.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส จัดต้องท าตามค าขอต้ัง
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://mplan.pnru.ac.th๑ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ และส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๗ วันท าการ พร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ/กิจกรรม ทุกส้ินไตรมาส ๓ เดือน/ครั้ง ภายในวันท่ี ๘ ของเดือนถัดไป พร้อมกับตรวจสอบความ
ถูกต้องในการใช้งบประมาณ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนามต่อไป  

 
 

 
๑ ค าขอต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://mplan.pnru.ac.th 

https://mplan.pnru.ac.th/
https://mplan.pnru.ac.th/
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๓๖ 
 

๑. จัดท าบันทึกข้อความภายใน ขอข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมจาก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   

๒. จัดส่งส าเนาบันทึกข้อความ ติดตามขอข้อมูลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
จากผู้รับผิดชอบโครงการ 

๓. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมโดยกรอกตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
๕. บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินผลโครงการลงในระบบ 
๖. น าส่งกองนโยบายและแผน 
๗. หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กับกองนโยบายและแผน ตามไตรมาสจาก 

ข้อมูลในการใช้งบประมาณ 
๘. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณาส่ังการ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย 

งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
๙. ด าเนินตามข้อส่ังการท่ีได้ประชุมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 

เป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้     
 
ตารางที่ ๔.๑ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
งบประมาณเป็นรายไตรมาส 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ๑ รับเอกสารให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
-รับเอกสารจากกองนโยบายและแผน ให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส 

๑-๒ วัน ผู้ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 

ขั้นที่ ๒ จัดท าบันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการ  
ส่งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
๑.จัดท าบันทึกข้อความภายใน ขอเอกสารผลการ
ด าเนินงานตามไตรมาส  
 

๑๕ วัน ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติ 
 

เริ่มต้น 

รับเอกสารในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

 

 ๑ 
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๓๗ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

                     
 
 
 
 
 

ไม่ถูกต้อง                 

                                          

ขั้นที่ ๒ จัดท าบันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการ  
ส่งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
๒.ส่งส าเนาบันทึกข้อความ เพ่ือขอผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จากผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 
๓. ส่งเอกสารให้จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 

  

                              

                                          
 
 
 

                                

ขั้นตอนที่ ๓  การเข้าระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน 
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
๒. เข้าสู่ระบบ โดยใส่รหัสผ่าน เพ่ือเปิดข้อมูล
รายงานการประเมินผลโครงการลงในระบบ 

๕ นาที ผู้ปฏิบัติ 
กองนโยบายและ
แผน (ผู้ให้รหัสผ่าน) 
 
 
 

 
                              ถูกต้อง 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔  การบันทึกผลการด าเนินงาน  
-การเข้าสู่ระบบโครงการ/กิจกรรม เพ่ือกรอก
ข้อมูลในระบบโครงการ/กิจกรรม 

๓ นาที ผู้ปฏิบัติ 
 

 ขั้นตอนที่ ๕  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม  
๑.ตรวจความถูกต้องของรหัสโครงการ/กิจกรรม  
ให้ตรงกับหนังสือทะเบียนคุมงบประมาณ   
๒.บันทึกผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานทั้งหมด 

๓๐ นาที ผู้ปฏิบัติ 
 

 ขั้นตอนที่ ๖ การกรอกสถานะโครงการ/กิจกรรม 
ว่าตรงกับแบบรายงานผลการด า เ นินของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
๑.ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากหนังสือ
ทะเบียนคุมงบประมาณ 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณยัง
คงเหลือหรือใช้หมดไป  แล้วรายงาน 
 
 

๓ นาที ผู้ปฏิบัติ 
 

 

บันทึกผลการด าเนินงาน 

จัดท าบันทึกข้อความ

ภายใน 

   ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

 

 ๑ 
 

 ๒ 
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๓๘ 

 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  ๗  การจัดท ารายงานโครงการ/
กิจกรรม 
-จัดเก็บข้อมูลของการบันทึกผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เปน็โปรแกรม Excel ประกอบด้วย 
๗.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
(จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและไตรมาส) 
๗.๒ รายงานการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 
๗.๓ ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 
๗.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (จ าแนกตาม
แหล่งงบประมาณและหมวดเงิน) 
๗.๕ ผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

๑๐ นาที ผู้ปฏิบัติ 
 

 ขั้นตอนที่ ๘  การจัดท าบันทึกข้อความ รายงาน
ผลการด าเนินงานตามไตรมาส ของโครงการ/
กิจกรรม  
๑. จัดท าบันทึกข้อความ ในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการลงนาม 
๒. ผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลของรายงาน 
ผลการด าเนินงาน  
๓. ส่งเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ 
กองนโยบายและแผน 

๕ นาที ผู้ปฏิบัติ 
ผู้บริหาร 
 

 
 
                          ถูกต้อง 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
  

 
 
 
 

จัดท าบันทึกข้อความ 

 

จัดท ารายงาน 

 

สิ้นสุด 

 
 ๒ 
 

ไมถู่กต้อง 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๓๙ 

รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าท่ีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗๒  ได้จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๓ 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕โดยมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นแนวทางในการพัฒนาตามปรัชญา อัตลักษณ์ คติพจน์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของ มหาวิทยาลัยให้สอดรับกับพระราโชบายและประ เด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑. จัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
- ประชุมผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอต่อมหาวิทยาลัย  
  (ถ้ามหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว เห็นว่าควรเอากลับมาทบทวนใหม่) 

๒. งานทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
- จัดท าโครงการ กรอบวงเงินตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
- ปรับปรุง / แก้ไข ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ   
- จัดท าเอกสารโครงการส่งกองนโยบายและแผน  

 ๓. การด าเนินงาน 
  - จัดประชุมแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรร 
  - ผู้อ านวยการมอบนโยบายและแผนงบประมาณ การด าเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบ 

  โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   
 ๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
  - ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  - ผู้อ านวยการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม 

  โครงการเป็นรูปเล่ม 
 
๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
๒ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  
๓ ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
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๔๐ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑  การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน คลิกไปท่ี 
Google home หน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วพิมพ์  www.pnru.ac.th เพื่อเข้าสู่ระบบการติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๑  การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

 
 ขั้นตอนที่ ๒  จัดท าบันทึกข้อความ เสนอผู้อ านวยการ ในการขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ส่งเอกสารรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณตามไตรมาส เพื่อจะจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ในระบบของกองนโยบายและแผน  ตามภาพท่ี ๔.๒ , ๔.๓ , ๔.๔ 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๒ เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัย คลิกตรง หน่วยงานอืน่ ๆ แล้วเลือก กองนโยบายและแผน  
เพื่อเข้าสู่ระบบการรายงาน  

http://www.pnru.ac.th/


การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๑ 
 

๔๑ 

 
 

 ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๓ หน้าเว็บ กองนโยบายและแผน เพื่อเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๔ ระบบติดตามและประเมินผล 
 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๒ 
 
 ขั้นตอนที่ ๓  จัดท าบันทึกข้อความแล้ว ส่งไปให้ผู้รับผิดชอบโครงการท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในแบบรายงานการเข้าระบบติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติ ลงช่ือเข้าสู่
ระบบ แล้วใส่ รหัสผ่าน (กองนโยบายและแผน เป็นผู้ต้ังรหัสเข้าสู่ระบบและเลขรหัสผ่านเอง) เพื่อจะเข้าสู่
ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงาน ตามภาพท่ี ๔.๕ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๕ การเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงาน  
ผู้ปฏิบัติ ลงช่ือเข้าสู่ระบบ แล้วใส่ รหัสผ่าน 

 
 ขั้นตอนที่ ๔  การบันทึกผลการด าเนินงาน เพื่อการเข้าสู่ระบบโครงการ/กิจกรรม ในการกรอก
ข้อมูลในระบบโครงการ/กิจกรรม ภาพท่ี ๔.๖   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ภาพท่ี ๔.๖ ระบบ บันทึกผลการด าเนินงาน 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๓ 
 

 ขั้นตอนที่ ๕  ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามรหัสโครงการ/
กิจกรรม ๑-๒๐๗-๑๑๒-๐๒๐๑ (ภาพท่ี ๔.๗) ว่าตรงกับหนังสือทะเบียนคุมงบประมาณหรือไม่ แล้วคลิกบันทึก
ผลการด าเนินงานต่อได้เลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี ๔.๗ ตรวจสอบรหัสโครงการ/กิจกรรม กบัทะเบียนคุมงบประมาณให้ตรงกัน  
แล้วคลิกตรงบันทึกผลการด าเนินงาน (ตัวหนังสือสีแดง) เพื่อบันทึกผลการด าเนินงาน 

 

 ขั้นตอนที่ ๖ การกรอกสถานะโครงการ/กิจกรรม ว่าตรงกับแบบรายงานผลการด าเนินของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน (โดยท่ีงบประมาณยัง
เหลืออยู่) ให้คลิกตรง อยู่ระหว่างด าเนินการ แล้วกรอกตามระบบเสร็จแล้ว คลิก บันทึกข้อมูล ตามภาพท่ี ๔.๘  
แต่ถ้างบประมาณใช้จ่ายหมดแล้ว คลิกตรง ด าเนินการแล้วเสร็จ แล้วรายงาน ตามภาพท่ี ๔.๙ แล้ว 
บันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๘ ส าหรับกิจกรรมท่ียังอยู่ระหว่างด าเนินการ  แล้วบันทึกข้อมูล 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี ๔.๙ ส าหรับกิจกรรมท่ี ด าเนินการแล้วเสร็จ แล้วบันทึกข้อมูล  
 
 ขั้นตอนที่ ๗  การจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดท่ีวางแผนการปฏิบัติงานไว้  
ภาพท่ี ๔.๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๐ การติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน คลิกตรง ข้อ ๓. รายงาน 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๕ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๑  การรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของหน่วยงาน คลิกตรง Excel ท้ัง ๔ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๒  การบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๑๓ การบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส ๓ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและไตรมาส (ตณ ส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

การเก็บข้อมูล 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๔ รายงานการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๕ ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๗ 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและหมวดเงิน (ณ ส้ินเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) 
   
 ขั้นตอนที่ ๘  การจัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส ของโครงการ/
กิจกรรม ภาพท่ี ๔.๑๗ โดยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ปฏิบัติเป็นคนพิมพ์ และส่ง ให้หัวหน้า
ส านักงาน เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อเสนอผู้อ านวยการลงนามในเอกสาร และส่งต่อไปยังกองนโยบายและแผน เป็น
ผู้กล่ันกรองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี ๔.๑๗ การท าบันทึกข้อความ การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส  

ส่งกองนโยบายและแผน ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

๔๙ 

 
 

๔.๓ กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

  
 

วิธีการ /  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ท าบันทึกข้อความติดตามงาน             
๒.เสนอผู้บริหารลงนาม             
๓.สรุป/ผลการด าเนินงาน             
๔.บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์             
๕.จัดส่งรายงานให้กองนโยบาย
และแผน 

            



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

บทที่ ๕ 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
  

ในบทที่ ๕  จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ในการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าจึงคิดถึงปัญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน และข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส จากส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่าการจัดท ารายงานในระบบติดตามงบประมาณของหน่วยงาน อาจจะได้รับ
ข้อมูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายที่คาดเคลื่อน กับทะเบียนการควบคุมการเบิกจ่าย ซึ่งอาจจะ
ท าให้รายงานผลการด าเนินงานในระบบอาจจะไม่ตรงกับกองนโยบายและแผน   
 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควรจัดแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือให้การบริหารและติดตาม
งบประมาณของหน่วยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่มีรายละเอียดชัดเจน ทั้ง
เงื่อนไขเวลา และวงเงินงบประมาณจ าแนกตามไตรมาส โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ลงนามการก ากับ 
ติดตาม และรายงานผล อธิการบดีลงนามอนุมัติการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์   

๒. การบริหารงบประมาณและติดตาม มีการรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุก
เดือน รวมถึงหน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณทุกโครงการ/กิจกรรม ทุกสิ้นไตรมาส ๑, ๒, 
๓, และ ๔  ตามล าดับรายงานตามไตรมาสทุก ๓ เดือน/ครั้ง คือ ไตรมาส ๑ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม) ไตรมาส ๒ 
(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม)  ไตรมาส ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน) และไตรมาส ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)  โดย
สรุปผลการด าเนินงาน เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย  

๓. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องประเมินผลและส่งแบบรายงาน
ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานให้รับทราบผลการด าเนินงานใน
หน่วยงานของตนเอง และรายงานในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของกองนโยบายและแผน และ
จัดส่งเอกสารรายงานผล พร้อมการขออนุมัติเบิก/จ่ายตามก าหนดเวลา    



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

๕๑ 
 
หน่วยงานจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐๑  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทุกสิ้นไตรมาส ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จึงก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เงินงบประมาณตาม
เกณฑ์ของส านักงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการการติดตามงบประมาณประจ าปี ดังนี้  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยงาน และ
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานลงนามค ารับรอง การปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

๒. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรม ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
โดยนับเป็นภาระงานและเป็นผลงานในการประเมินผล การปฏิบัติงานประจ าปี  

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานเมื่อด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นตาม
แผนปฏิบัติงาน ต้องส่งเรื่องเบิกจ่ายภายใน ๗ วันท าการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

๔. ส านักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมข้อมูลสรุปผ ลรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงาน จากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมและหัวหน้าหน่วยงานภายในวันที่ ๑๕ 
ของเดือนถัดไปทุกเดือน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  

๕. ทุกสิ้นไตรมาส ส านักงานอธิการบดีโดยกองนโยบายและแผน ประสานรวบรวมรายงานสรุปผล
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานโดยภาพรวม 
เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง แล้วรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย  

๖. กรณีที่โครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้เริ่มด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายใน ๑ เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมต้องท าบันทึกรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานต่อหัวหน้า
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพ่ือพิจารณา ดังนี้  

๖.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการจัดท าโครงการแล้ วด าเนินตาม
แผนปฏิบัติงาน ที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

๖.๒ โครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน จะปรับงบประมาณมาใช้ใน
โครงการที่จะไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการจัดท าโครงการ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ ให้เสร็จทันตามไตรมาส  มีการบันทึกข้อมูลการายงานผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดในระบบ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดให้กองนโยบายและแผน เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ 

 
 
๑ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

๕๒ 
 
ละหน่วยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญของงานฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน เมื่อเสร็จจากการจัดโครงการ/กิจกรรม จึงต้องมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความจ าเป็น 
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของงบประมาณตามไตรมาส  โดยให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายงบประมาณ วิธีการปฏิบัติงาน  และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคู่กัน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน “การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส” เพราะการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ถือว่าเป็นงานส าคัญของมหาวิทยาลัย ที่จะได้ทราบข้อมูลการด าเนินงานของงบประมาณ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันได้อย่างถูกต้อง เพราะหากไม่มีคู่มือปฏิบัติงานจะส่งผลเสียต่อ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของแผนงบประมาณตามไตรมาส ของจากส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ได้ศึกษาข้อมูล
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. หน่วยงานควรให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการอบรมการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และ 
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  

๒. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ  
๓. หน่วยงานควรผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม  

และแบบประเมินผลรายงานทุกครั้งที่จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติงาน 
๔. ควรให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคีย์ระบบติดตามผลการด าเนินงาน ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

และทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ว่าข้อมูลการใช้งบประมาณตรงกันในการด าเนินงานแล้ว  จึงค่อยจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานลงในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมแล้วรายงานให้กับมหาวิทยาลัย
ต่อไป 



บรรณานุกรม 

เอกสารค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ https://mplan.pnru.ac.th 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘  
            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ 
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  การแบ่งส่วนราชการตาม มาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   โทร.๔๘๐๐๘ 
ท่ี       สศ.๐๒๑๕/๒๕๖๓    วันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

ส้ินไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓) 

เรียน   กองนโยบายและแผน 
 

 ตามท่ีกองนโยบายและแผน ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท่ีได้รับการ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส้ินไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓) นั้น  

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส้ินไตรมาส ๔ (ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓) ดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส้ินไตรมาส ๔  
(ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓) (รายงานในระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลโครงการ) 
 ๒. รายงานแบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ส้ินไตรมาส ๔ (รายงานในระบบฐานข้อมูลระบบรายงานผลตามตัวชี้วัด) 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ส้ินไตรมาส ๔ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  

 
 (รองศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ) 
          ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

(ส าเนา) 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

 
  ไตรมาสท่ี 1   ตุลาคม-ธันวาคม    ไตรมาสท่ี 2   มกราคม-มีนาคม  
  ไตรมาสท่ี 3   เมษายน-มิถุนายน    ไตรมาสท่ี 4   กรกฎาคม-กันยายน 

 
1. โครงการ   ……………………………………………………………………….............................................................. 
2. กิจกรรม   ………………………………………………………………….....………...................................................... 
3. รหัสโครงการ ......................................................................................................................................... 
4.   ผู้รับผิดชอบ ..........................................................หมายเลขโทรศัพท์   ……..................…………………… 
5.   สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ท่ี   1    2   3  4   5 
 ยุทธศาสตร์ 2  ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู     

               กลยุทธ์ท่ี   1    2   3  4   5          
 ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพการศึกษา    

  กลยุทธ์ท่ี   1    2   3  4   5          
            ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ท่ี   1    2   3  4   5 
        
      6.  ประเภทโครงการ 

 งานประจ า   งานพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

 7.  วัน เวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรม    ............................................................................................. 
        ...................................................................................................................................................... 

 8.  เป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม จ านวน  .............   คน   

 9.  เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม    
 9.1  เชิงปริมาณ     

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

 
 9.2  เชิงคุณภาพ    

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

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 10.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม    
(อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าท าอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร) 
 
- ขั้นการวางแผน ( P)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ขั้นด าเนินงาน  ( D ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สรุป/ตรวจสอบผล การด าเนินงาน (C)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ปรับปรุง/แก้ไข  (A) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 11. รายงานผลตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 12. ปัญหาอุปสรรค (ส่ิงท่ีท าให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ระบุเป็นข้อๆ) 
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 13. ข้อเสนอแนะ (แนวทางการพัฒนาโครงการ/กจิกรรมในปีต่อไป ระบุเป็นข้อๆ) 

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  14.  งบประมาณ  

 เงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  เงินภาคพิเศษ 
    เงินกองทุนกีฬา/กิจกรรม 
 
 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3 
 

 15. งบประมาณโครงการ  
 จ านวนเงินโครงการ .............................................บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  .............................................บาท 
 คงเหลือ   .............................................บาท 

- ค่าตอบแทน    ……………………………... บาท 
 - ค่าใช้สอย     ..…….................……..   บาท 

- ค่าวัสดุ    …………………….…………   บาท 
  

 16. วิธีการประเมินผลโครงการ 
      แบบสอบถาม  ………………………………….………………………………………………………………… 
      แบบสังเกต      …………………………………………………………………………………………………… 
      แบบสัมภาษณ์  ……………………………………………………………………………………………………. 
      อื่น              …………………………………………………………………………………………………… 

 17.  ผลการด าเนินกิจกรรม      (เอกสารหลักฐานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 
1.  โครงการ/กิจกรรม   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
3. เอกสารประกอบการด าเนินงาน   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
4. บันทึกรายงานการด าเนินงาน   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
5. รายช่ือหรือจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม    (   )  มี  (   )  ไม่มี 
7. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม   (   )  มี  (   )  ไม่มี 
8. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (   )  มี  (   )  ไม่มี 
9. เอกสารหลักฐาน อื่น ๆ  (ถ้ามี)   (   )  มี  (   )  ไม่มี 

 
 
 
                         ( …………………………………………………………….) 
                               (ต าแหน่ง) …...........…......…………………………………………. 

             ( ผู้รับผิดชอบโครงการ ) 
 

หมายเหตุ   - ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ส่งแบบรายงานผลการด าเนินงาน 
  โครงการ/กิจกรรม ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 1 ชุด   
  หรือส่งไฟล์ข้อมูลทาง  e-mail: suni_pa@hotmail.com  

 

mailto:suni_pa@hotmail.com


รวมส้ิน รวมส้ิน

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ไตรมาส 1 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 ไตรมาส 2

เงนิงบประมาณแผ่นดิน 1,000,000.00 - - 223,935.00 223,935.00 466,888.98 - 206,426.74 673,315.72

เงนินอกงบประมาณ 1,815,200.00 - - 449,800.00 449,800.00 455,800.00 - 452,800.00 908,600.00

      1 เงนิรายได้จากการจัดการศึกษา 1,815,200.00 - - 449,800.00 449,800.00 455,800.00 - 452,800.00 908,600.00

             - ภาคปกติ 1,775,200.00 - - 443,800.00 443,800.00 443,800.00 - 443,800.00 887,600.00

             - ภาคพิเศษ 40,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 12,000.00 - 9,000.00 21,000.00

      2 เงนิรายได้จากการด าเนินธุรกจิ - - - - - - - - -

      3 เงนิกองทุนกฬีา - - - - - - - - -

      4 เงนิกองทุนของมหาวทิยาลยั - - - - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 2,815,200.00 - - 673,735.00 673,735.00 922,688.98 - 659,226.74 1,581,915.72

คดิเป็นร้อยละ 100 - - 23.93 23.93 32.78 - 23.42 56.19

 

ไตรมาส 2

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม ผูจ้ดัท  ำรำยงำน
ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ของ ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณและไตรมำส [ ณ ส้ินเดือนกนัยำยน 2563 ]

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1

ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม

( 01/10/2563) ( 01/10/2563)

หน่วย : บำท

ลงช่ือ ........................................................................ ลงช่ือ ........................................................................



รวมส้ิน รวมส้ิน

เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ไตรมาส 3 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ไตรมาส 4 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

- - 46,310.67 46,310.67 - - - - 943,561.39 94.36 56,438.61 5.64

- - 446,800.00 446,800.00 - - - - 1,805,200.00 180.52 10,000.00 0.55

- - 446,800.00 446,800.00 - - - - 1,805,200.00 180.52 10,000.00 0.55

- - 443,800.00 443,800.00 - - - - 1,775,200.00 100 - -

- - 3,000.00 3,000.00 - - - - 30,000.00 75 10,000.00 25

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - 493,110.67 493,110.67 - - - - 2,748,761.39 97.64 66,438.61 2.36

- - 17.52 17.52 - - - -

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ของ ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณและไตรมำส [ ณ ส้ินเดือนกนัยำยน 2563 ]

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รวมเบิกจ่าย งบประมาณเหลือจ่าย

หน่วย : บำท

97.64 2.36



รหัส อยู่ระหว่าง

โครงการ/กิจกรรม ส่งเบิกสะสม บรรลุ ไม่บรรลุ

2

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 880,000.00 830,005.98 476,888.98 - - - 49,994.02

1-207-112-0201 การอบรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง ไตรมาส 3 40,000.00 33,100.00 33,100.00 - 6,900.00

1-207-112-0202

งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม และการประกวดแข่งขันด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ไตรมาส 3 40,000.00 39,630.00 25,230.00 - 370

1-207-112-0203 จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไตรมาส 2 10,000.00 10,000.00 - -

1-207-112-0204

สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดประชุมวิชาการในระดับ

ภูมิภาคและสากล ไตรมาส 2-4 150,000.00 117,245.00 11,600.00 - 32,755.00

1-207-112-0205

ส่งเสริม สืบสาน และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

วัฒนธรรมไทย ในระดับภูมิภาคและสากล ไตรมาส 1-4 640,000.00 630,030.98 396,958.98 - 9,969.02

26 โครงการปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 1,935,200.00 1,918,755.41 490,768.67 - - - 16,444.59

2-207-414-2601 ค่าจ้างผู้ดูแลต้นไม้บอนไซ ไตรมาส 1-4 120,000.00 120,000.00 30,000.00 - -

1-207-414-2602

ปรับปรุงพัฒนาและจัดหาส่ือ อุปกรณ์ และวัสดุเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส านักงาน ไตรมาส 1-3 120,000.00 34,968.67 - 6,444.59

3-207-414-2603 จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน ไตรมาส 1-4 40,000.00 30,000.00 12,000.00 - 10,000.00

2-207-414-2603 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (เงินรายได้) ไตรมาส 1-4 1,655,200.00 1,655,200.00 413,800.00 - -
รวมเงิน 2,815,200.00 - 2,748,761.39 - - 66,438.61

รายงานการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ของ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ ณ ส้ินเดือน ]

โครงการ/กิจกรรม

( 01/10/2563)

กัน

เหล่ือมปี

งบประมาณ

เหลือจ่าย

  

ลงช่ือ ............................................
ผู้จัดท ารายงาน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ลงช่ือ ........................................................................
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

( 01/10/2563)

แผนปฏิบัติงาน วงเงินงบประมาณ

ด าเนินการแล้ว ยังไม่

ด าเนินการ



รวมส้ิน รวมส้ิน

ต.ค.-56 พ.ย.-56 ธ.ค.-56 ไตรมาส 1 ม.ค.-57 ก.พ.-57 ม.ีค.-57 ไตรมาส 2 เม.ย.-57

ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวทิยาลยัทั้งระบบด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใส

1-207-112-0201

การอบรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง

1-207-112-0202

งานเชิดชูเกียรติผูมี้ผลงานทางวฒันธรรม และการประกวดแข่งขนัดา้น
ศิลปวฒันธรรม

1-207-112-0203

จดัท าฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

1-207-112-0204

สร้างเครือข่ายดา้นศิลปวฒันธรรมและจดัประชุมวิชาการในระดบัภูมิภาค
และสากล

1-207-112-0205

ส่งเสริม สืบสาน และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และวฒันธรรม
ไทย ในระดบัภูมิภาคและสากล

พัฒนาและยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่

มาตรฐานสากล

ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวจิัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวตักรรม สู่

ระดับนานาชาติและการพัฒนามหาวทิยาลยัและท้องถิน่ยัง่ยืน

พัฒนาและยกคุณภาพคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนักศึกษาสู่สากล

หน่วย : บาท

- 32,000.00 428,958.98 -640,000.00 - - 194,830.00 194,830.00 396,958.98

- 95,690.00 107,290.00 -150,000.00 - - 4,855.00 4,855.00 11,600.00

- 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 - - - - -

- 14,400.00 39,630.00 -40,000.00 - - - - 25,230.00

- - 33,100.00 -40,000.00 - - - - 33,100.00

ผลการปฏิบติังานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติังาน ของส านกัศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั [ ณ ส้ินเดือน ]

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3



2-207-414-2601

ค่าจา้งผูดู้แลตน้ไมบ้อนไซ

1-207-414-2602

ปรับปรุงพฒันาและจดัหาส่ือ อุปกรณ์ และวสัดุเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของส านกังาน

3-207-414-2603

จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของส านกังาน

2-207-414-2603

เงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลยัสายสนบัสนุน (เงินรายได)้

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ส่ือเทคโนโลย ีและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้ทันสมัย

ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวชิาการ ให้มีคุณภาพและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิน่

เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศาสนา ศิลปวฒันธรรมและ

น าพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล

ยกคุณภาพและมาตรฐานและคุณภาพการจัดการในการระดมทุน และหา

รายได้จากทรัพย์สินของมหาวทิยาลยัและพันธมิตร สู่ความเป็นมืออาชีพ

รวมทั้งส้ิน 2,815,200.00 - - 673,735.00 673,735.00 922,688.98 - 659,226.74 1,581,915.72 -

คดิเป็นร้อยละ 100 - - 23.93 23.93 32.78 - 23.42 56.19 -

 

ลงช่ือ ........................................................................
ผูจ้ดัท  ารายงาน

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม

ลงช่ือ ........................................................................
ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและวฒันธรรม

ส านกัศิลปะและวฒันธรรม

( 01/10/2563) ( 01/10/2563)

- - 827,600.00 -1,655,200.00 - - 413,800.00 413,800.00 -

- - 21,000.00 -40,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 -

- - 54,336.74 -120,000.00 - - 24,250.00 24,250.00 -

- - 60,000.00 -120,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 -



ผู้รับผิดชอบ

รวมส้ิน รวมส้ิน โครงการ/กจิกรรม

พ.ค.-57 ม.ิย.-57 ไตรมาส 3 ก.ค.-57 ส.ค.-57 ก.ย.-57 ไตรมาส 4 จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

หน่วย : บาท

- 9,969.02 1.56 ผศ.ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ และผศ.ดร.ประยรู ป้อมสุวรรณ์6,242.00 - - - - 630,030.98- 6,242.00

- 32,755.00 21.84 ผศ.ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ5,100.00 - - - - 117,245.00- 5,100.00

- - - ผศ.ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ- - - - - 10,000.00- -

- 370 0.93 รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ- - - - - 39,630.00- -

- 6,900.00 17.25 รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ- - - - - 33,100.00- -

ผลการปฏิบติังานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบติังาน ของส านกัศิลปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั [ ณ ส้ินเดือน ]

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รวมเบิกจ่าย งบประมาณเหลือจ่ายไตรมาส 3 ไตรมาส 4



- 493,110.67 493,110.67 - - - - 2,748,761.39 97.64 66,438.61 2.36

- 17.52 17.52 - - - -

- - - ผศ.ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ

97.64 2.36

413,800.00 - - - - 1,655,200.00- 413,800.00

- 10,000.00 25 ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ3,000.00 - - - - 30,000.00- 3,000.00

- 6,444.59 5.37 ดร.กญัณภัทร นิธิศวราภากลุ34,968.67 - - - - 113,555.41- 34,968.67

- - - ดร.พรชัย ตามถิน่ไทย30,000.00 - - - - 120,000.00- 30,000.00



ค่าครุภณัฑ์ ค่าที่ดนิ
เงนิงบประมาณแผ่นดนิ 1,000,000.00 - - - - - 943,561.39 943,561.39
เงนินอกงบประมาณ 1,815,200.00 1,775,200.00 30,000.00 - - - - 1,805,200.00
      1 เงนิรายได้จากการจัดการศึกษา 1,815,200.00 1,775,200.00 30,000.00 - - - - 1,805,200.00
             - ภาคปกติ 1,775,200.00 1,775,200.00 - - - - - 1,775,200.00
             - ภาคพเิศษ 40,000.00 - 30,000.00 - - - - 30,000.00
      2 เงนิรายได้จากการด าเนินธุรกจิ - - - - - - - - 
      3 เงนิกองทุนกฬีา - - - - - - - - 
      4 เงนิกองทุนของมหาวทิยาลยั - - - - - - - - 

รวมทั้งส้ิน 2,815,200.00 1,775,200.00 30,000.00 - - - 943,561.39 2,748,761.39
คดิเป็นร้อยละ 100 63.06 1.07 - - - 33.52 97.64

 

���

ลงช่ือ ........................................................................
ผูจ้ดัท  ำรำยงำน

ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม

  

หน่วย : บำท

ลงช่ือ ........................................................................
ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม

ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม

( 01/10/2563) ( 01/10/2563)

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ ส ำนกัศิลปะและวฒันธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณและหมวดเงิน [ ณ ส้ินเดือน ]

แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรร

หมวดรายจ่าย

รวมเบิกจ่ายงบบุคลากร งบด าเนินงาน
งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
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ชื่อ-นามสกุล นางสุนิภา   เสือเปรียว                                                    

ที่อยู่  ๕๕๓/๑๐๙๖   ถนน เดชะตุงคะ  แขวง สีกัน   เขต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐                                                         

วัน/เดือน/ปีเกิด :     ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๑๐     อายุ :   ๕๓  ปี 

สัญชาติ  : ไทย    เชื้อชาติ  :  ไทย     ศาสนา :  พุทธ   

มือถือ  : ๐๙ ๙๐๖๐ ๙๙๓๙     Email :  suni_pa@hotmail.com   

สถานที่ท างาน :  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ชั้น ๓  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เลขที่ ๙  ถนน แจ้งวัฒนะ   แขวง อนุสาวรีย์   

   เขต บางเขน   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๒๐ 

เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน :  ๐๒ ๕๔๔ ๘๖๒๔  , ๐๒ ๕๔๔ ๘๐๐๘  (ภายใน) 

เบอร์แฟกซ์   :  ๐๒ ๕๔๔ ๘๖๒๔   

มือถือ   :  ๐๙ ๙๐๖๐ ๙๙๓๙ 

 

ประสบการณ์ท างาน 

- ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

ที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

-  ปี ๒๕๓๑-๒๕๓๗      พนักงานบริษัท    

 

mailto:suni_pa@hotmail.com


 

ประวัติการศึกษา 

- ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ส าเร็จการศึกษาจาก สถาบันราชภัฏพระนคร   สาขา : ศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.)   
     โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป  วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
   กรุงเทพมหานคร 
- ปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) จากโรงเรยีนเซนต์จอห์นเทคนิคกรุงเทพ    

สาขา : การตลาด กรุงเทพมหานคร 
- ปี ๒๕๒๕-๒๕๒๘ ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ-พาณิชย์ (ป.ว.ช.) จากโรงเรียนเซนตจ์อห์นอาชวีศึกษา    

กรุงเทพมหานคร 
- ปี ๒๕๒๒-๒๕๒๕ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนวัดลาดปลาเค้าพิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
- ปี ๒๕๑๗-๒๕๒๒  ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนอุทัยวิทยา  กรุงเทพมหานคร 

 

ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น Microsoft Office , Microsoft PowerPoint  

  Microsoft Excel , Adobe Photoshop  

 

เป้าหมายในการท างาน 

- เรียนรู้และศึกษางานที่ตนเองปฏิบัติให้ดีที่สุด  

- ท างานเป็นทีม  

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร  ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนร่วมองค์กร 

- ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง 

- ท าวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

 

 

 


