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แบบฟอร์มโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงการอบรมการของบประมาณ  การด าเนินงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง   
 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 งานการเงิน  งานพัสดุ  กองกลางส านักงานอธิการบดี  และหน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ  มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
ละเอียดและซับซ้อน  ซึ่งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง  รวดเร็ว  
ทันตามก าหนดด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ  รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากกฎระเบียบที่ก าหนด  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก  สามารถด าเนินการเรื่องการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วน
ราชการ  โดยรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการคลัง  จึงได้ก าหนดโครงการอบรมการของบประมาณ  การด าเนินงาน  และ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง   

 
3. วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการของบประมาณ 

    2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝีกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการจัดกิจกรรม(โครงการแนวตั้ง) 
    3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลัง 
    4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ 

        คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

    5.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 

4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    วันจันทร์ที่  8  สิงหาคม  2565 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
    ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  ชั้น 3  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
6. เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) 
1.  ผู้บริหาร   18 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 166 
3.  เจ้าหน้าที่ 6 

รวมทั้งสิ้น 190 
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7. งบประมาณ 
ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้น  49,860.00  บาท  (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 2 คน * 600  บาท  จ านวน 6.30  ชั่วโมง   7,560.00 
2. ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  190 คน * 100  บาท  19,000.00 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  190 คน * 35 บาท  จ านวน 2 มื้อ 13,300.00 
4. ค่าวัสดุอบรม   10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 49,860.00 
 

8. ลักษณะการฝึกอบรม/ก าหนดการ 
8.1) ลักษณะการฝึกอบรม  

                 สัมมนาเป็นคณะ 
8.2) ก าหนดการ 
วันที่  8  สิงหาคม  2565   
เวลา  08.15  –  08.30 น.  ลงทะเบียน 
เวลา  08.30  –  09.00 น.  พิธีเปิดโครงการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เวลา  09.00  -   10.30 น.  กฎหมายว่าวิธีการงบประมาณ และหลักการเขียนโครงการที่ดี   
    โดยวิทยากรคลังจังหวัดก าแพงเพชร 
เวลา  10.30  -   12.00 น. การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
    ในการฝึกอบรม และการจัดงานฯ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
                                          ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  และระเบียกระทรวงการคลัง 
    ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
    โดยวิทยากรคลังจังหวัดก าแพงเพชร 
เวลา  12.00  –  13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  13.00  –  14.30 น.  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และ 
    หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  โดยวิทยากรคลังจังหวัดก าแพงเพชร 
เวลา  14.30  –  16.00 น. - แนวทางการจัดเตรียมเอกสารและหลักการตรวจสอบด้านข้อมูลหลัก 
      ผู้ขาย และด้านการเบิกจ่ายเงิน 
    - โทษทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด กรณีการกระท าผิดกฎหมาย 
      ระเบยีบ  โดยวิทยากรคลังจังหวัดก าแพงเพชร    
เวลา  16.00  –  16.30 น. ตอบข้อซกัถามและปิดการอบรม     
  
 หมายเหตุ     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

9.1) ผลผลิต/ผลลัพธ์     
1. การเขียนโครงการของบประมาณ  การเขียนโครงการจัดกิจกรรม(โครงการแนวตั้ง) 
2. บุคลากรเข้าใจในระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง  และ ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

9.2) ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
รูปแบบตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ       คน     150 
เชิงคุณภาพ ร้อยละการพัฒนาสมรรณะบุคลากร ร้อยละ 50 

 
10. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน, แหล่งข้อมูล, เครื่องมือ, วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

เพ่ือส ารวจระดับ
ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม
ออนไลน์ 

1.  วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา 
2.  วิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

5  คะแนน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้การเขียนโครงการของบประมาณ  การเขียนโครงการ
จัดกิจกรรม (โครงการแนวตั้ง) ได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ระเบียบกระทรวงการคลัง  โดยสามารถหาแนว
ทางการป้องกันการผิดพลาด และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

     ประสิทธิภาพ 

3.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
     คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง  และความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 

 ของเจ้าหน้าที่   
      

 

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนฤมล  ส่งต่าย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

Signature Code : F+MPhdZXEORUHOJa3tUC 
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ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
(ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
Signature Code : F6dSiKf8/5tgkpkA1W99 

 

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี) 

รองอธิการบดี 
       ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 Signature Code : F6dfidZA9nCE4ekNRgU0 
 

 




