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คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 
 

งานประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
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จัดท ำโดย นำงสำวสุปรำณี  สวยศรี 
วันที่จัดท ำ 
16  มีนำคม 2561 

ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป แก้ไขครั้งที ่   1 
วันที่แก้ไข 19 มีนำคม 2561 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การจัดการผลติและเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธ ์

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ ให้มีมำตรฐำนและถือ
ปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันในกำรบริหำรจัดกำรในกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ ตำมภำระงำนด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ ของ งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนโครงกำร
ต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดกำรในกำรผลิตและเผยแพร่สื่อ ได้แก่ กำรบริหำรงำนทั่วไป ข้ันตอนในกำรขออนุมัติ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเงินรำยได้ หมวดค่ำใช้สอย และข้ันตอนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงพัสดุ งบประมำณ  เงินรำยได้ เพื่อ
สนับสนุนภำรกิจและกำรบริหำรงำนทั่วไป  ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล และรำยงำนผล ที่อ้ำงอิงแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีเนื้อหำ
ครอบคลุม วิธีกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนกำรของภำระหน้ำที่  
 
3. ค าจ ากัดความ 

มำตรฐำน คือ สิ่งทีเ่อำเป็นเกณฑ์ส ำหรบัเทียบก ำหนด ทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ (พจนำนกุรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำยๆ ด้ำน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน 
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง หมำยถึง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
 เจ้ำของเรื่อง หมำยถึง งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 4.1 อธิกำรบด ี   อนุมัติในหลักกำร และอนมุัติกำรเบิกจ่ำยเงิน ตำมข้อบงัคับ ระเบียบ ประกำศ 
          4.2 รองอธิกำรบดี  พิจำรณำกลั่นกรองกำรขออนุมตัิค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 
          4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง   ก ำกับกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  
          4.4 หัวหน้ำงำน       เสนอควำมเห็นในกำรด ำเนินงำนและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนประชำสมัพันธ์ 
          4.5 นักประชำสัมพันธ์ ด ำเนินกำรผลิต และเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 
          4.6 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  ด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร กำรบรหิำรงำนบุคคล กำรเบกิจ่ำยเงิน กำร 

จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ กำรติดตำมกำรเผยแพร่ และรำยงำนผล 
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ีใช้

อ้างอิง 
1.  

 

 
 

รับเรื่องขอควำม
อนุเครำะห์ท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ที่เก่ียวกับ
กำรท ำข่ำวของสื่อมวลชน 
ค่ำใช้จ่ำยและอ่ืนๆ  

 เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

2.  
 

น ำเรียนผู้บริหำรเพื่อ
พิจำรณำ/สัง่กำร 
ตำมล ำดับ ดงัน้ี 
1.เสนอ หัวหน้ำงำน
ประชำสัมพันธ์ฯ 
2.เสนอ ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง 
3.เสนอ รองอธิกำรบด ี
เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ

2 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

4.  เสนออธิกำรบดี เพื่อ
อนุมัติและสั่งกำร 
 

3 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

 

5.  ด ำเนินกำรแจง้นัก
ประชำสัมพันธแ์ละ
ผู้เก่ียวข้องตำมสั่งกำร 
จำกผู้บริหำร พร้อมลง
ในปฏิทินกำรปฏิบตัิงำน 

 เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

 

 
6. 

 แจ้งนักประชำสัมพันธ์
ด ำเนินกำร และขอ
อนุมัติเงิน  
-ขออนุมัติกำรปฏิบัตงิำน
นอกเวลำรำชกำร 
-ขออนุมัติเดินทำงไป
รำชกำร 

 นัก
ประชำสัมพันธ์ 

  

7. 

 

-เสนอขออนุมัติและยืม
เงินทดรองจ่ำยค่ำเลี้ยง
รับรองสื่อมวลชน 
-เสนอขออนุมัติเงิน
ค่ำตอบแทนส ำหรบั 
เจ้ำหน้ำที ่ผู้ปฏบิัตงิำน 
และยืมเงิน 
-ขออนุมัติเดินทำงไป
รำชกำร 

ก่อนวันที่จะ
ปฏิบตัิงำน

3 วัน 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

1)ระเบียบกำร
เบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทน 
2)ระเบียบ
มหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำรเงิน
และทรัพย์สิน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ีใช้

อ้างอิง 
8. 

 

- เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เสนอขออนุมัติและ
ยืมเงิน 

3 วัน เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน 

  

 
9. 

 - อธิกำรบดี /รอง
อธิกำรบดีที่ได้รับมอบ
อ ำนำจในกำรอนุมัติเงิน 

3 วัน   ระเบียบ
มหำวิทยำลัย 
ว่ำด้วยกำรใช้
จ่ำยเงินรำยได ้

10. 
 - รับเรื่องขอควำม

อนุเครำะห์เก่ียวกับ
สื่อมวลชน และอ่ืนๆ 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
สนับสนุนวันนักข่ำวหรือ
กำรจัดกิจกรรมของ
สื่อมวลชน 
2. สนับสนุนลงนำม 
ถวำยพระพร 
3. ค่ำสนับสนุนในกำร
ลงประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรต่ำงๆ  

 เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

 1)ระเบียบ
มหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำรเงิน
และทรัพย์สิน 

11. 

 

-เสนอขออนุมัติค่ำ
สนับสนุนวันนักข่ำว 
และยืมเงิน 
-เสนอขออนุมัติเงินค่ำ
สนับสนุนลงนำมถวำย
พระพร และยืมเงิน 

ล่วงหน้ำ 
ก่อน  7 วัน 

เจ้ำหน้ำที ่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

1)ระเบียบ
กระทรวงกำร
คลังวำ่ด้วย
กำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยฯ 
2)ระเบียบ
มหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำรเงิน
และทรัพย์สิน 

 
12. 

 

- เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เสนอขออนุมัติละยืม
เงิน 

3 วัน เจ้ำหน้ำที่
กำรเงิน 

  

13. 
 
 

อธิกำรบด/ีรองอธิกำร 
บดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
 ในกำรอนุมัติเงิน 

3 วัน   ระเบียบ
มหำวิทยำลัย 
ว่ำด้วยกำรใช้
จ่ำยเงินรำยได ้
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ีใช้

อ้างอิง 

14. 
 -                        ใ  

                           ใ 
                   
            ๆ      

1.กำรจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ตำ่งๆ  
2.แผ่นพับ โบชัวร์ 
3.จัดท ำวีดทีัศน์ อ่ืนๆ 

1 วัน เจ้ำหน้ำที ่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

บันทึก
ข้อควำม 

พ.ร.บ.กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง
และบริหำร

พัสด ุ

 
15. 

 - เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ด ำเนินกำรจัดซ้ือจดั
จ้ำงตำมกำรอนุมัต ิ

7 วัน เจ้ำหน้ำที่
พัสด ุ

  

 
16. 

 
 

 

อธิกำรบดี/รอง
อธิกำรบดีที่ได้รับมอบ
อ ำนำจในกำรอนุมัติ
เงิน 

2 วัน    

17.  ขออนุมัติและจ่ำยเงิน
ตำมท่ีได้รับกำรอนุมัติ
พร้อมแนบเอกสำรใบ 
เสร็จรับเงิน/ใบส ำคญั
รับเงิน หลักฐำนกำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำย
ต่ำงๆ และคืนเงินทด
รองจ่ำย พร้อมต้นเร่ือง 

7 วัน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

1) ใบลงเวลำ
ปฏิบัติงำน/
รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน 
2) 
ใบเสร็จรับเงิน 
3) ใบส ำคัญรับ
เงินพร้อมส ำเนำ
บัตรประชำชน 

 

 
18. 

 
 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและ
งบประมำณคงเหลือ
ต่อผู้บังคับบญัชำ 

ทุก 3 
เดือน 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน

ทั่วไป 

  

หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
  กิจกรรมยอ่ยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนมุัต ิ

แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลือ่นไหวของงำนจุดเช่ือมตอ่ระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำรเขียน
กระบวนกำรไมส่ำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  
 ขั้นตอนด้านธุรการ 

6.1 รับเอกสำรขอควำมอนุเครำะหท์ ำข่ำวประชำสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับกำรท ำข่ำวของสื่อมวลชน 
ค่ำใช้จ่ำยและอื่นๆ จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และคัดแยกเอกสำรโดยเรียงล ำดับเอกสำร
ตำมล ำดับช้ันควำมเร็ว           /       /ด่วน  ที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรขออนุมัตเิกี่ยวกับสื่อมวลชน กำรเชิญท ำ
ข่ำว ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนวันนักข่ำว หรือวันสื่อมวลชน/สนับสนุนลงนำมถวำยพระพร /ค่ำสนบัสนุนในกำร
ลงประชำสมัพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (สิงหำคม – กันยำยน 
ของทุกป)ี 

6.2 ตำมแผนงำน/กิจกรรมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ทั้งนี้ต้อง
ด ำเนินกำรโดย ยึดระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ ระเบียบ
เงินรำยได้มหำวิทยำลัย  และพ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ  แล้วเสนอผู้อ ำนวยกำรกองกลำง – รองอธิกำรบดี 
ที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน พิจำรณำกลั่นกรอง เห็นชอบ และอนุมัติสั่งกำร 

6.3 น ำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำลงนำม  เพื่อเสนอเร่ืองขออนุมัติในหลักกำร ในกำรสนับสนุน  
ค่ำเลี้ยงรับรอง สื่อมวลชน และอนุมัติงบประมำณในกำรลงประชำสัมพันธ์   

- กรณีอนุมัติ งบประมำณสนับสนุน และรับรองสื่อมวลชน/ด ำเนินกำรขออนุมัติยืมเงิน 
- กรณีไม่อนุมัติ รำยงำนผู้อ ำนวยกำรและรองอธิกำรบดีทรำบ/ยุติเรื่อง 

 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการท าขา่ว 
6.4  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เริ่มด ำเนินกำร ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย   
6.5 ขออนุมัติค่ำเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน เช่น อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม แนบสัญญำยืมเงิน 

จ ำนวน 2 แผ่น แนบส ำเนำหนังสือต้นเรื่องที่ได้รับกำรอนุมัติพร้อมหมำยเหตุ ไว้ด้ำนล่ำงหนังสือ“ต้นฉบับเก็บไว้ 
ที่งำนประชำสัมพันธ์ฯ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ”รับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่นเสนอบันทึกเพื่อโปรดลงนำม 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ฯ เสนอ ผอ.กองกลำง/ รองอธิกำรบดีออกเลขหนังสือบันทึก ภำยในวันที่รอง
อธิกำรบดีลงนำม หรือรักษำรำชกำรแทนรองอธิกำรบดีส ำเนำเอกสำรเก็บไว้ที่งำนประชำสัมพันธ์ฯจ ำนวน 1 ชุด 
ส่งบันทึก ต่อกองคลัง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเสนอขออนุมัติและยืมเงิน 

6.6  ขออนุมัติเงินค่ำตอบแทน ในกำรปฏิบัติงำนท ำข่ำวและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ หำกมีกำรปฏิบัติงำน 
นอกเวลำรำชกำร จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติเงินค่ำตอบแทน ส ำหรับกรรมกำร นักประชำสัมพันธ์และ
ผู้ปฏิบัติงำน และอำจยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน ตำมระบบกำรปฏิบัติงำนของกองคลัง 

6.7  ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับนักประชำสัมพันธ์ หรอืผู้ปฏิบัตงิำน (ในกรณีกำรลงพื้นท ำข่ำว  
ภำยนอกมหำวิทยำลัย) 

6.8  เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน เสนอขออนุมัตเิสนอขออนุมัตเิงิน และอำจยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน ตำม 
ระบบกำรปฏิบัติงำนของกองคลัง 

6.9 อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติเงิน  
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการลงขา่วประชาสมัพันธ์ 
6.10 เมื่อได้รบักำรอนุมัติในหลักกำรค่ำใช้จ่ำยจำกอธิกำรบดีแล้ว เริ่มด ำเนินกำรขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่ำยค่ำสนับสนุนในกำรลงประชำสัมพันธ์ขำ่วสำรต่ำงๆ 
6.11 ขออนุมัติค่ำลงข่ำวประชำสัมพันธ์ เสนอขออนุมัติค่ำสนับสนุนวันนักข่ำว และยืมเงินค่ำ

สนับสนุนลงนำมถวำยพระพร ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยเดือน และยืมเงิน จัดท ำบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย 
แนบสัญญำยืมเงิน จ ำนวน 2 แผ่น แนบส ำเนำหนังสือต้นเรื่องที่ได้รับกำรอนุมัติพร้อมหมำยเหตุ ไว้ด้ำนล่ำง
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หนังสือ“ต้นฉบับเก็บไว้ที่ งำนงำนประชำสัมพันธ์ฯ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ”รับรองส ำเนำถูกต้องทุกแผ่นเสนอ
บันทึกเพื่อโปรดลงนำม หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ฯ เสนอ ผอ.กองกลำง/ รองอธิกำรบดีออกเลขหนังสือบันทึก 
ภำยในวันที่รองอธิกำรบดีลงนำม หรือรองอธิกำรบดีส ำเนำเอกสำรเก็บไว้ที่งำนประชำสัมพันธ์ฯจ ำนวน 1 ชุด  
ส่งบันทึก ต่อกองคลัง  

6.12 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เสนอขออนมุัติเสนอขออนมุัติเงิน และอำจยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน 
ตำมระบบกำรปฏิบัตงิำนของกองคลงั 

6.13 อธิกำรบด/ีรองอธิกำรบดทีี่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติเงินค่ำสนับสนุนลงข่ำวประชำสัมพันธ์  
6.14  ขออนุมัต ิจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ เพื่อเตรียมกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรเผยแพร่

ประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ เช่น กำรจัดท ำป้ำย แผ่นพับ โบชัวร์จดัท ำวีดีทัศน์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  จัดท ำบันทึกข้อควำม
ตำมแบบฟอร์ม ของพสัด ุ จัดจ้ำงพสัด ุ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ ด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสดุทั้งนีอ้ำจจะยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน 

6.15 เจ้ำหน้ำที่พสัดุ เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงต่ออธิกำรบดี และยืมเงิน ตำมระบบกำรปฏิบัตงิำน
ของกองคลัง  

6.16 อธิกำรบด/ีรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6.17 จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ออกใบสัง่ซือ้/จ้ำงแก่ผูป้ระกอบกำรหรือผูร้ับจ้ำง 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
6.1 8  ด ำเนินกำรตำมหลกักำรที่ได้รับอนุมัตจิำกผูบ้ังคับบัญชำ 
ขั้นตอนหลังจากการด าเนินการ 
6.19 ขออนุมัติเบกิจ่ำยเงินและ เพื่อใช้หนีเ้งินยมืตำมที่ได้รบัอนุมตัิ 

      1) ค่ำรับรองสื่อมวลชน จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองสื่อมวลชน และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบกิจ่ำยเงิน รำยช่ือสื่อมวลชนทีเ่ข้ำร่วม 
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบส ำคัญรบัเงินพร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูป้ระกอบกำร 

 2) ค่ำตอบแทน จดัท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจำ่ยเงินค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบกิจำ่ยเงิน ใบลงเวลำกำรปฏิบัตงิำน  

 3) ค่ำเดนิทำงไปรำชกำร จัดท ำบนัทกึขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน      

 4) ค่ำลงข่ำวประชำสมัพันธ์   
     (1) ค่ำสนบัสนนุ /ลงนำมถวำยพระพร/กำรประชำสมัพนัธ์ข่ำว และกจิกรรม รำยเดือน 

จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงิน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำยเงิน (ใบเสรจ็รับเงินและข่ำวที่ลงประชำสัมพันธ์) 

 5) กำรจัดซื้อ/จดัจ้ำงพสัดุ  
(1) ผู้รบัจ้ำง จัดท ำหนังสือส่งมอบงำน ส ำเนำหน้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมใบเสร็จรับเงิน/

ใบส ำคัญรับเงิน และแนบส ำเนำหลักฐำนผู้ประกอบกำร หรอืบัตรประจ ำตัวประชำชน 

(2) เจ้ำหน้ำที่พสัดุ เบกิจ่ำยเงินและโอนเงินใหผู้ร้ับจ้ำง 
 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
            7.1 ติดตำมกำรสนับสนุนกำรผลิตและเผยแพรส่ือ่ประชำสัมพันธ์ โดยจัดเก็บข้อมลูผลกำรปฏิบัติงำน 
เป็นประจ ำทุกเดือน 

7.2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมวิธีกำรและตัวบง่ช้ีที่ก ำหนดในโครงกำร หรอืตำมระบบติดตำม 
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ประเมินผลที่หน่วยงำนก ำหนด ได้แก่ 
1) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมำณ  เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย 
2) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภำพ โดยใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลตำมระเบียบวิธีกำรประเมินผล 

  7.3 สรปุรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งหัวหน้ำงำนประชำสมัพันธ์ เพื่อรำยงำนต่อผูบ้รหิำร เปน็ประจ ำ 
ทุกเดือน  
 
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 แผนปฏิบัติกำร/งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
8.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553 
8.3 พระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบรหิำรพัสดภุำครัฐ พ.ศ.2560 
8.4 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรพ.ศ. 2547 
8.5 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพยส์ิน พ.ศ.2560 
8.6 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงนิรำยได้เพื่อกำรบริหำรงำนและสวัสดิกำร 

พ.ศ.2558 
 

9. แบบฟอร์มที่ใช ้ 
  9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ (ใบสีฟ้า) 
 9.2 บันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงินทกรองจ่ำยค่ำสนบัสนุนสื่อมวลชน และสัญญำยืมเงิน 
 9.3 บันทึกข้อควำมขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุ 
 9.4 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ และค่ำใช้จ่ำยอื่น   
และสญัญำยืมเงิน 
 9.5 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ใบสีชมพู) 
 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ก ำหนดหมวดค่ำใช้จ่ำยในโครงกำร 
ไม่ครบ เช่น ไม่ได้ก ำหนดหมวดค่ำตอบแทน จะไม่
สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเป็นค่ำอำหำรท ำกำร
นอกเวลำรำชกำร หรือค่ำตอบแทน ให้สื่อมวลชนได้ 

  

2) กำรขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำง ด ำเนินกำรไมท่ัน
ก ำหนดวันจัดกจิกรรม 
 

ประสำนกบัเจ้ำหน้ำที่พสัดุ หลังวันได้รบัอนุมัติ
โครงกำรเป็นล ำดับแรก 

 


