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บทนํา 

 ตามนโยบายการจัดการความรู้ของ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาความรู้ และการทํางานให้กับกําลังพล โดยกําหนดให้มีการจัดการความรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ 
ซ่ึงมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันรวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนให้จัดทําเอกสารการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติขึ้น ไว้สําหรับศึกษาหรือใช้เป็นแนวทางอ้างอิงใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

         ชุมชนนักปฏิบัติ แผนกวิชาการ กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จึงได้ร่วมกัน
จัดทําเอกสารการจัดการความรู้เรื่อง“การจัดการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน 
ทร.”ฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆในทร.ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดแผนการปฏิบัติประจําปี 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารการจัดการความรู้เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร กองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ต่อไป 

                                                                         สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ การจัดการโครงการศึกษา 
อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. 
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 ๓. แผนภูมิแสดงกระบวนการทํางาน การจัดการโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสมัมนา
ของหน่วยต่างๆ ใน ทร. 

ข้ันตอนการเสนอความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

พิจารณากําหนดหลักสูตร/ 
เสนอให้ กศษ.กพช.อร. 
บรรจุในโครงการศึกษาฯ 

การบรรยาย
ทางวิชาการ 

การสัมมนา
ทางวิชาการ 

การเยี่ยมชม 
และดูงาน 

 

1 2 3 

 
กศษ.กพช.อร.รวบรวม 

ความต้องการจาก นขต.อร.เสนอตามสายงานถึง  
กพ.ทร.พิจารณา 

แก้ไข 

อนุมัติ 
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การบรรยายทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดําเนินการผลักใช้เงินยมื 

ตรวจสอบอนมุัติ ทร. 

กําหนดหัวข้อเรื่องการจัดบรรยายทางวิชาการ /วัน/ เวลา / สถานท่ี 

เชิญวิทยากรบรรยายฯ 

แจ้งหน่วยที่เขา้ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการทราบ 

เบิกยืมเงินตามประมาณค่าใช้จ่ายฯ จาก กง.อร.(ผ่าน คป.อร.) 

ดําเนินการจัดบรรยาย

1 

เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติจัดบรรยายฯ 

 
เสนอ กพช.อร. 

ขอความเห็นชอบ 
N 

Y 

จบ 
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การสัมมนาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

ดําเนินการผลักใช้เงินยมื 

ตรวจสอบอนมุัต ิทร. 

กําหนดสถานท่ี /วัน/ เวลา 

แจ้งหน่วยที่เขา้ร่วมสัมมนาฯ ทราบ 

เบิกยืมเงินตามประมาณค่าใช้จ่ายฯ จาก กง.อร.(ผ่าน คป.อร.) 

ดําเนินการจัดสัมมนาฯ 

2 

เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติสัมมนาฯ 

 
เสนอ กพช.อร. 

ขอความเห็นชอบ 
N 

Y 

จบ 

กําหนด/แจ้งหน่วยท่ีเก่ียวข้องส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
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การเยี่ยมชมและดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการผลักใช้เงินยมื 

ตรวจสอบอนมุัติ ทร. 

กําหนดสถานที่ /วัน/ เวลา 

ประสานหน่วยงานสถานท่ีดูงาน 

แจ้งหน่วยที่เขา้ร่วมเยี่ยมชมและดูงานฯ ทราบ 

เบิกยืมเงินตามประมาณค่าใช้จ่ายฯ จาก กง.อร.(ผ่าน คป.อร.) 

ดําเนินการเยี่ยมชมและดูงาน 

3 

เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติเยี่ยมชมและดูงาน 

เสนอ กพช.อร. 
ขอความเห็นชอบ 

N 

Y 

จบ 

กําหนด/แจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมและดูงาน 

ประมาณการ/เบิกยืมน้ํามนัเช้ือเพลิง 
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๔. สิ่งต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน 
  ๔.๑ คู่มือ เอกสาร checklist แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน 
   ๔.๑.๑ อนุมัติ ทร.(งป.ตามโครงการ ฯ ) ปี งป.ปัจจุบันและย้อนหลัง ๒ ปี 
   ๔.๑.๒ การดําเนินการใช้ งป. ตามโครงการ ฯ ย้อนหลัง ๒ ปี 
   ๔.๑.๓ มาตรการประหยัด งป. ของ ทร. 
   ๔.๑.๔ แบบฟอร์มการเสนอความต้องการ งป. ตามโครงการ ฯ ตามที่ กพ.ทร. กําหนด 
   ๔.๑.๕ แบบฟอร์มการเบิกผัดส่ง/เบิกยืม(เงิน/นม.ชพ.),แบบฟอร์มการเบิกผลักใช้ (เงิน/
นม.ชพ.) 
  ๔.๒ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํางาน 
   อุปกรณ์สํานักงานท่ัว ๆ ไป 
 ๕. รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการทํางาน 
  ๕.๑ ขั้นการเสนอความต้องการ งป. ตามโครงการฯ (ปี งป. + ๑) 
   ๕.๑.๑ การพิจารณากําหนดหลักสูตร/เสนอความต้องการ ฯ 
    - การปฏิบัติ 
    การพิจารณากําหนดหลักสูตรเพ่ือเสนอความต้องการ งป. ตามโครงการ ฯ จะดูจาก
ข้อมูลย้อนหลังตามอนุมัติ ทร. และการดําเนินการที่ผ่านมาของ กวจพ.กพช.อร. ตลอดจนเรียนปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอคําแนะนํา จากน้ันจะกําหนดเป็นหลักสูตรคร่าว ๆ พร้อมเร่ิมคํานวณความต้องการใช้ งป. 
ตามแบบฟอร์มที่ กพ.ทร. กําหนด โดยอิงหลักเกณฑ์ตามมาตรการประหยัด งป. ของ ทร.ส่งให้ กศษ.กพช.อร. 
เป็นผู้รวบรวม (ดังตัวอย่าง ผนวก ก) 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
  ๑. เม่ือกําหนดหลักสูตรและคํานวณความต้องการใช้ งป. ตามโครงการ ฯ ได้
แล้วให้ตรวจสอบ งป. รวมท่ีเสนอความต้องการควรให้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่าน ๆ มาโดยให้มากกว่าเล็กน้อย
(ประมาณ ๑๐ %) 
  ๒. ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าเน่ืองจากการดําเนินการต้องใช้เวลาและอาจมี
การปรับแต่ง/แก้ไข 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
 ระมัดระวังข้อผิดพลาดจากการคํานวณความต้องการ งป. ควรมีการตรวจสอบ
โดยละเอียดตามหลักการและแบบฟอร์มรวมถึงข้อกําหนดตามมาตรการต่าง ๆ 
 - เทคนิคพิเศษ ท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานและข้อผิดพลาด 
 การคํานวณความต้องการใช้ งป. ตามแบบฟอร์มที่ กพ.ทร. กําหนดน้ันควรไป
แจงในรายละเอียดในผนวกหลัง ๆ ก่อนแล้วจึงกลับมาลงในภาพรวมในผนวกก่อนหน้าเพ่ือจะได้ง่ายต่อการแก้ไข
ปรับแต่ง 
 ๕.๑.๒ กศษ.กพช.อร. รวบรวมความต้องการตามโครงการ ฯ จาก นขต.อร. เสนอตามสาย
งานถึง กพ.ทร. (ผ่าน กพช.อร., อร. ) พิจารณา 
 - การปฏิบัติ 
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 เป็นขั้นตอนการพิจารณาตามสายงาน ตามลําดับช้ัน จนถึงระดับ ทร. ซ่ึงจะทํา
การพิจารณาพร้อมกับการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ในโครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน             
ณ ต่างประเทศของ ทร. และโครงการ ศึกษาและอบรม ข้าราชการตามสถานศึกษา ในประเทศนอก ทร. จนถึง 
ทร.อนุมัติตามที่หน่วยต่าง ๆ เสนอ ซ่ึงในส่วนของโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน 
ทร. นั้น จะมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่ต้องดําเนินการตามอนุมัติ ทร. อยู่ ๓ ส่วน คือ 
     ๑. การจัดบรรยายทางวิชาการ 
     ๒. การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
     ๓. การเย่ียมชมและดูงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  ๕.๒ ข้ันการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามอนุมัติ ทร. 
 ๕.๒.๑ การจัดบรรยายทางวิชาการ 
 ๕.๒.๑.๑ ตรวจสอบอนุมัติ ทร. 
 - การปฏิบัติ 
  ดูในรายละเอียดวงเงินตามอนุมัติ ทร. ตามค่าใช้จ่าย กลุ่มท่ี ๑ และ
ค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๒ (ดังตัวอย่าง ผนวก ข) 
 -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
 การตรวจสอบวงเงิน งป. ท่ี ทร. อนุมัติอาจไม่ตรงตามท่ีเสนอขออนุมัติ
ไป ให้ยึดตามอนุมัติ ทร. เป็นหลักและเริ่มเตรียมวางแผนการใช้ งป. ไว้แต่เนิ่น ๆ 
       ๕.๒.๑.๒ กําหนดหัวข้อเรื่องการจัดบรรยายทางวิชาการ 
 - การปฏิบัติ 
 หาข้อมูล พิจารณากําหนดหัวข้อเรื่องการบรรยาย ฯ กําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการจัดการบรรยาย ฯ เตรียมประสานวิทยากรบรรยาย ฯ กําหนดผู้ท่ีเกี่ยวข้องที่จะร่วมฟังบรรยาย ฯ 
ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดบรรยาย ฯ เตรียมเสนอขออนุมัติจัดบรรยาย ฯ 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
        การกําหนดหัวข้อเรื่องในการจัดบรรยาย ฯ ควรให้สอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นตรงกับความต้องการในปัจจุบัน และการกําหนดผู้ร่วมฟังบรรยาย ฯ ก็
ควรให้สอดคล้องกับเร่ืองที่จัดบรรยาย ฯ  
 -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
        ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ งป. ท่ีได้รับอนุมัติและควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรการประหยัด งป. ของ ทร. 
    ๕.๒.๑.๓ เชิญวิทยากรบรรยาย ฯ 
 -การปฏิบัติ 
 ออกหนังสือภายนอกเชิญวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย ฯ 
 -คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
 ควรทําหนังสือเชิญวิทยากรไปพร้อม ๆ กับการขึ้นเร่ืองขออนุมัติจัด
บรรยาย ฯ และควรทําบันทึก ฯ ขอใช้ห้องเพ่ือจัดบรรยาย ฯ ถึง ธก.อร. ด้วย 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
 การทําหนังสือเชิญวิทยากร เป็นหนังสือภายนอกควรระมัดระวังการใช้
ภาษา ความถูกต้อง เพ่ือเป็นการให้เกียรติวิทยากรและช่ือเสียงของหน่วย 
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 ๕.๒.๑.๔ เสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร.(ผ่าน กพ.อร. ) 
 -การปฏิบัติ 
 นําข้อมูลจาก ข้อ ๕.๒.๑.๒ ทําบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอ อร.(ผ่าน กพ.อร. ) ขออนุมัติจัดบรรยาย ฯ(ดังตัวอย่าง ผนวก ค) 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
 ในบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร. ขออนุมัติ
จัดบรรยาย ฯ น้ันควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วนได้แก่ วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานท่ี งป.ท่ีใช้ 
หน่วย/จํานวนผู้ร่วมฟังการบรรยาย ฯ  
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
 ควรวางแผนดําเนินการล่วงหน้าเผื่อเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับ
หนังสือราชการ 
 ๕.๒.๑.๕ เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติจัดบรรยาย ฯ 
 -การปฏิบัติ 
 เป็นขั้นตอนการพิจารณาของ อร. (กวจพ.กพช.อร. รออนุมัติ อร.เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป) 
    ๕.๒.๑.๖ แจ้งหน่วยท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมฟังบรรยาย ฯ ทราบ 
  -การปฏิบัติ 
      แจ้งโดยการออกโทรเลขหรือบันทึกข้อความ  
        -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
     ควรมีการโทรศัพท์แจ้งด้วยเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 ๕.๒.๑.๗ ทําเบิกผัดส่ง/เบิกยืมเงินตามประมาณการค่าใช้จ่ายจาก กง.อร. 
 - การปฏิบัติ 
 ทําแบบฟอร์มยืนเงินจาก กง.อร. โดยแนบบันทึกขออนุมัติจัดบรรยาย 
หรืออนุมัติ อร.ท่ีให้จัดบรรยาย ฯ ถึง คป.อร.(ดังตัวอย่าง ผนวก ง) 

- คําแนะนํา 
ดําเนินการล่วงหน้า และคอยติดตามการดําเนินการจนกว่าจะได้เงินย

จาก กง.อร. 
๕.๒.๑.๘ การดําเนินการจัดบรรยาย ฯ 

 - การปฏิบัติ 
 ประสานห้องจัดบรรยาย เตรียมการจัดห้อง, อุปกรณ์ท่ีใช้, อาหารว่าง

อาหารกลางวัน (ถ้ามี)  
- คําแนะนํา 
การเตรียมห้องจัดบรรยาย ฯ ควรดําเนินการล่วงหน้า ๑ วัน 

 - ข้อควรระวัง 
 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ ควรมีการทดสอบ/ทดลองการใช้งาน 
และควรมีสํารองเท่าท่ีจําเป็น หากเกิดขัดข้องขณะจัดบรรยายฯ 
 ๕.๒.๑.๙ ดําเนินการเบิกผลักใช้เงินยืม 
 - การปฏิบัติ 
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 รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ ดําเนินการทําเบิกผลักใช้ภายใน ๕ วัน 
ทําการ หลังจากดําเนินการจัดบรรยาย ฯ เรียบร้อย 
 - ข้อควรระวัง 
 ระวังใบเสร็จต่าง ๆ หาย อาจทําให้เกิดปัญหาในการทําเบิกผลักใช้
เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถ้วน ตามจํานวนเงินที่ใช้จริง 
 ๕.๒.๒ การจัดสัมมนาทางวิชาการ 
 ๕.๒.๒.๑ ตรวจสอบอนุมัติ ทร. 
 - การปฏิบัติ 
 ดูในรายละเอียดวงเงินตามอนุมัติ ทร. ตามค่าใช้จ่าย กลุ่มท่ี ๑ และ
ค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๒ (ดังตัวอย่าง ผนวก ข) 
 -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  การตรวจสอบวงเงิน งป. ท่ี ทร. อนุมัติอาจไม่ตรงตามที่เสนอขออนุมัติไป 
ให้ยึดตามอนุมัติ ทร. เป็นหลักและเริ่มเตรียมวางแผนการใช้ งป. ไว้แต่เนิ่น ๆ 
 ๕.๒.๒.๒ กําหนดหัวข้อเรื่องการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
 - การปฏิบัติ 
  หาข้อมูล พิจารณากําหนดหัวข้อเรื่องการสัมมนา ฯ กําหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการจัดการสัมมนา ฯ กําหนดผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะร่วมสัมมนา ฯ ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
จัดสัมมนาฯ และทําประมาณการสิ้นเปลือง นม.ชพ. ด้วย(หากเป็นการจัดสัมมนานอกหน่วย) เตรียมเสนอขอ
อนุมัติจัดสัมมนา ฯ 
 -คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
 การกําหนดหัวข้อเร่ืองในการจัดสัมมนา ฯ ควรให้สอดคล้องกับนโยบาย,
เรื่องที่มีความจําเป็นตรงกับความต้องการในปัจจุบัน และการกําหนดผู้ร่วมสัมมนา ฯ ก็ควรให้สอดคล้องกับเรื่อง
ท่ีจัดสัมมนา ฯ  
 -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ งป. ท่ีได้รับอนุมัติและควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรการประหยัด งป. ของ ทร. 
 ๕.๒.๒.๓ กําหนด/แจ้งหน่วยท่ีเกี่ยวข้องส่งรายช่ือผู้ร่วมสัมมนา 
 -การปฏิบัติ 
  ออกโทรเลขแจ้งหน่วยท่ีเก่ียวข้องส่งรายช่ือผู้ร่วมสัมมนาถึง กวจพ.กพช.อร. 
 -ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรมีการโทรศัพท์แจ้งด้วยเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 ๕.๒.๒.๔ เสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร. 
  -การปฏิบัติ 
    นําข้อมูลจาก ข้อ ๕.๒.๒.๒ ทําบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอ อร. ขออนุมัติจัดสัมมนา ฯ 
  -คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
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   ในบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร. ขออนุมัติจัด
สัมมนา ฯ น้ันควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วนได้แก่ วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ งป.ท่ีใช้ หน่วย/
จํานวนผู้ร่วมสัมมนา ฯ  
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรวางแผนดําเนินการล่วงหน้าเผื่อเวลาในการดําเนินการเก่ียวกับหนังสือ
ราชการ 
 ๕.๒.๒.๕ เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติจัดสัมมนา ฯ 
 -การปฏิบัติ 
  เป็นขั้นตอนการพิจารณาของ อร. (กวจพ.กพช.อร. รออนุมัติ อร.เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป) 
 ๕.๒.๒.๖ แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ฯ ทราบ 
 -การปฏิบัติ 
  แจ้งโดยการออกโทรเลขหรือบันทึกข้อความ  
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรมีการโทรศัพท์แจ้งด้วยเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 ๕.๒.๒.๗ ทําเบิกผัดส่ง/เบิกยืมเงินตามประมาณการค่าใช้จ่ายจาก กง.อร. 
 - การปฏิบัติ 
  ทําแบบฟอร์มยืนเงินจาก กง.อร. โดยแนบบันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา หรือ
อนุมัติ อร.ท่ีให้จัดสัมมนา ฯ ถึง คป.อร.และทําเบิกยืม นม.ชพ. ด้วย(หากเป็นการจัดสัมมนานอกหน่วย) 

 - คําแนะนํา 
  ดําเนินการล่วงหน้า และคอยติดตามการดําเนินการจนกว่าจะได้เงินยืมจาก 

กง.อร. 
 ๕.๒.๒.๘ การดําเนินการจัดสัมมนา ฯ 
 - การปฏิบัติ 
 ประสานขอห้องจัดสัมมนา เตรียมการ จัดห้อง, อุปกรณ์ท่ีใช้, อาหารว่าง, 

อาหารกลางวัน (ถ้ามี)  
 - คําแนะนํา 
  การเตรียมห้องจัดสัมมนา ฯ ควรดําเนินการล่วงหน้า ๑ วัน 

 - ข้อควรระวัง 
  อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ ควรมีการทดสอบ/ทดลองการใช้งาน และ
ควรมีสํารองเท่าที่จําเป็น หากเกิดขัดข้องขณะจัดสัมมนา ฯ 
 ๕.๒.๒.๙ ดําเนินการเบิกผลักส่งเงินยืม 
 - การปฏิบัติ 
  รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ ดําเนินการทําเบิกผลักส่งภายใน ๕ วัน ทํา
การ หลังจากดําเนินการจัดสัมมนา ฯ เรียบร้อยและทําเบิกผลักใช้ นม.ชพ. ด้วย(หากเป็นการจัดสัมมนานอก
หน่วย) 
 - ข้อควรระวัง 
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 ระวังใบเสร็จต่าง ๆ หาย อาจทําให้เกิดปัญหาในการทําเบิกผลักส่งเนื่องจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน ตามจํานวนเงินท่ีใช้จริง 
 ๕.๒.๓ การเย่ียมชมและดูงาน 
 ๕.๒.๓.๑ ตรวจสอบอนุมัติ ทร. 
 - การปฏิบัติ 
 ดูในรายละเอียดวงเงินตามอนุมัติ ทร. ตามค่าใช้จ่าย กลุ่มที่ ๑ และค่าใช้จ่าย
กลุ่มท่ี ๒   
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  การตรวจสอบวงเงิน งป. ท่ี ทร. อนุมัติอาจไม่ตรงตามท่ีเสนอขออนุมัติไป 
ให้ยึดตามอนุมัติ ทร. เป็นหลักและเริ่มเตรียมวางแผนการใช้ งป. ไว้แต่เนิ่น ๆ 
 ๕.๒.๓.๒ กําหนดสถานที่เยี่ยมชมและดูงาน 
 - การปฏิบัติ 
 หาข้อมูล พิจารณากําหนดสถานท่ีเย่ียมชมและดูงาน กําหนดวัน เวลา  
กําหนดผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมเย่ียมชมและดูงาน ตลอดจนประมาณการค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมและดูงาน เตรียม
เสนอขออนุมัติเย่ียมชมและดูงาน 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
  การกําหนดสถานท่ีเย่ียมชมและดูงาน ควรให้สอดคล้องกับนโยบาย ตรงกับ
ความต้องการในปัจจุบัน และการกําหนดผู้ร่วมเยี่ยมชมและดูงาน ก็ควรให้สอดคล้องและเหมาะสม  
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ตรวจสอบให้สอดคล้องกับ งป. ท่ีได้รับอนุมัติและควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรการประหยัด งป. ของ ทร. 
 ๕.๒.๓.๓ กําหนด/แจ้งหน่วยท่ีเกี่ยวข้องส่งรายช่ือผู้ร่วมเย่ียมชมและดูงาน 
 -การปฏิบัติ 
  ออกโทรเลขแจ้งหน่วยท่ีเกี่ยวข้องส่งรายช่ือผู้ร่วมเย่ียมชมและดูงานถึง 
กวจพ.กพช.อร. 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรมีการโทรศัพท์แจ้งด้วยเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 ๕.๒.๓.๔ ประมาณการ/เบิกยืม นม.ชพ. 
 -การปฏิบัติ 
 ทําประมาณการการใช้ยานพาหนะ คํานวณความสิ้นเปลือง นม.ชพ.จาก
ระยะทางและประเภทยานพาหนะ ทําเบิกยืม นม.ชพ.(ดังตัวอย่าง ผนวก จ) 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการเบิกยืม นม.ชพ.ให้ละเอียด 
 ๕.๒.๓.๕ ประสานหน่วยงาน/สถานท่ีท่ีไปดูงาน 
 -การปฏิบัติ 
  ประสานด้วยวาจาและออกหนังสือภายนอกขอความอนุเคราะห์เข้าเย่ียมชม
และดูงาน 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
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  การทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเย่ียมชมและดูงาน เป็นหนังสือ
ภายนอกควรระมัดระวังการใช้ภาษา ความถูกต้อง เพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของสถานที่และช่ือเสียงของ
หน่วย 
 ๕.๒.๓.๖ เสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร. 
 -การปฏิบัติ 
    นําข้อมูลจาก ข้อ ๕.๒.๓.๒ ทําบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติเย่ียมชมและดูงาน 
 - คําแนะนําจากประสบการณ์การทํางาน 
  ในบันทึกเสนอ กพช.อร. พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอ อร. ขออนุมัติ
เย่ียมชมและดูงาน น้ันควรมีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วนได้แก่ วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ งป.ท่ีใช้ 
หน่วย/จํานวนผู้ร่วมเย่ียมชมและดูงาน 
 - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรวางแผนดําเนินการล่วงหน้าเผื่อเวลาในการดําเนินการเก่ียวกับหนังสือ
ราชการ 
 ๕.๒.๓.๗ เสนอ อร. (ผ่าน กพ.อร.) ขออนุมัติเย่ียมชมและดูงาน 
 -การปฏิบัติ 
  เป็นขั้นตอนการพิจารณาของ อร. (กวจพ.กพช.อร. รออนุมัติ อร.เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป) 
 ๕.๒.๓.๘ แจ้งหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมเย่ียมชมและดูงาน ทราบ 
 -การปฏิบัติ 
 แจ้งโดยการออกโทรเลขหรือบันทึกข้อความ  
  - ข้อควรระวังจากประสบการณ์การทํางาน 
  ควรมีการโทรศัพท์แจ้งด้วยเพ่ือป้องกันการผิดพลาด 
 ๕.๒.๓.๙ ทําเบิกผัดส่ง/เบิกยืมเงินตามประมาณการค่าใช้จ่ายจาก กง.อร. 
 - การปฏิบัติ 
  ทําแบบฟอร์มยืนเงินจาก กง.อร. โดยแนบบันทึกขออนุมัติเย่ียมชมและดูงาน 
หรืออนุมัติ อร.ท่ีให้ดําเนินการ ถึง คป.อร. 
 - คําแนะนํา 

 ดําเนินการล่วงหน้า และคอยติดตามการดําเนินการจนกว่าจะได้เงินยืม
จาก กง.อร. 
 ๕.๒.๓.๑๐ การดําเนินการจัดเย่ียมชมและดูงาน 
 - การปฏิบัติ 

 ประสานส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแจ้งเวลา สถานที่จุดรวมพลเพ่ือออกเดินทาง
ไปพร้อมกัน 
 ๕.๒.๓.๑๑ ดําเนินการเบิกผลักส่งเงินยืม 
 - การปฏิบัติ 
 รวบรวมเอกสาร ใบเสร็จต่าง ๆ ดําเนินการทําเบิกผลักส่งภายใน ๕ วัน ทํา
การ หลังจากดําเนินการจัดเย่ียมชมและดูงาน เรียบร้อย 
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 - ข้อควรระวัง 
  ระวังใบเสร็จต่าง ๆ หาย อาจทําให้เกิดปัญหาในการทําเบิกผลักส่งเน่ืองจาก
เอกสารไม่ครบถ้วน ตามจํานวนเงินท่ีใช้จริง 
 
 
 
 
 
 


