
 

 

 

 
โครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สํานกัคอมพวิเตอร  
กิจกรรม“วันคลายวันสถาปนาสํานกัคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป” 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รายงานผลการดําเนินงาน 



สรุปผูบริหาร 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ

เทียบเทาคณะ หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๖  ในรูปของ “โครงการจัดต้ังสํานักบริการ

คอมพิวเตอร” และตอมาไดมีประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา ยกวิทยฐานะเปน “สํานัก

คอมพิวเตอร” เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖ สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบ

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูท่ีประสานมิตร  และสํานักงานบริการ ท่ีมศว องครักษ 

อีกแหงหนึ่ง 

ในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักคอมพิวเตอรจครบรอบวันคลายวันสถาปนาครบรอบ ๒๕ ป 
จึงไดจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร กิจกรรม “วันคลายวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป”ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยจดัใหมีพิธีสงฆและถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน ๙ รูป ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ อาคาร
นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

 

สํานักคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  

  



สารบัญ 

สรปุผูบ้รหิาร ๒ 

ผลการดําเนินงาน ๔ 

งบประมาณบรหิารโครงการ ๔ 

ค่าใชจ้่ายดําเนินงาน ๔ 

ผลประเมนิการจดักจิกรรม ๕ 

ประมวลภาพกจิกรรม ๗ 

ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ๘ 

ภาคผนวก ๑ รายนามคณะกรรมการบรหิารโครงการ ๙ 

ภาคผนวก ๒ หนงัสอือนุมตัโิครงการ ๑๐ 

ภาคผนวก ๓ โครงการทํานุบาํรงุศลิปวฒันธรรม ๑๑ 

ภาคผนวก ๔ กําหนดการ ๑๔ 

ภาคผนวก ๕ แผนการดําเนินงานและภาระงาน ๑๕ 

ภาคผนวก ๖ รายนามผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ๑๖ 
 

  



ผลการดาํเนินงาน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

“กิจกรรม วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

ครบรอบ๒๕ ป” 
สํานักคอมพิวเตอรจะครบรอบวันคลายวันสถาปนาครบรอบ ๒๕ ป เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรมโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป” นั้น จึงไดกําหนดจัดงาน

วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดใหมีการทําบุญ

ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆจํานวน ๙ รูป ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ 

อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

งบประมาณบริหารโครงการ 

 การจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป โดยใชงบประมาณดังนี้  

• จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืนจํานวน ๑๒,๐๐๐.- บาท 

คาใชจายดําเนินงาน 

• รายรับ 

งบประมาณ เงินรายได      ๑๒,๐๐๐.- บาท 

รวมรายรับท้ังส้ิน       ๑๒,๐๐๐.- บาท 
• รายจาย 

คาปจจัยถวายพระภิกษุ ๙รูป รูปละ ๒๐๐ บาท    ๑,๘๐๐.- บาท 

คาภัตตาหารพระภิกษุ ๙รูป      ๓,๖๐๐,- บาท 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       ๒,๕๐๐.- บาท 

คาวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 3 รายการ(วัสดุตกแตง)      ๙๗๐.- บาท 

คาวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 1 รายการ        ๒๗๕.- บาท 

รวมรายจายท้ังส้ิน                ๙,๑๔๕.- บาท 
  



ผลประเมินการจัดกิจกรรม 

 คณะกรรมการบริหารโครงการ ไดจัดทําแบบประเมินการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานัก

คอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ อาคารนวัตกรรม 

ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ผานระบบ SWU e-Survey ของมหาวิทยาลัย ท่ี 

http://esurvey.swu.ac.th และมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ  28 คน จากผูเขารวม

กิจกรรมท้ังหมดในครั้งนี้ 46  คน คิดเปนรอยละ  60.86 โดยใชเกณฑการประเมินขอคิดเห็นท่ีมีตอการจัดงาน

ดังกลาว พิจารณาจากคาเฉลี่ยการประเมินแตละขอ โดยแบงเปนระดับประเมินดังนี้ ๐.๐๐-๑.๐๐ = นอย 

๑.๐๑-๒.๐๐ = ปานกลาง ๒.๐๑-๓.๐๐ = ดี และ ๓.๐๑-๔.๐๐ = ดีมาก ดังหัวขอประเมินดังนี้ 

ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัสถานภาพ 
คําชีแ้จง : โปรดทําเครือ่งหมายลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ความทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกับผูต้อบ 
    

  

1. เพศ 
คําตอบ  จํานวนผูต้อบ(คน)  % รายละเอยีด  

ชาย 14 50.00   
หญงิ 14 50.00   

  

    

  

2. สงักดั/ฝ่าย 
คําตอบ  จํานวนผูต้อบ(คน)  % รายละเอยีด  

ผูบ้รหิาร (ตัง้แตร่ะดับหัวหนา้ฝ่ายขึน้ไป) 0 0.00   
สาํนักงานผูอํ้านวยการ 6 21.43   
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 10 35.71   
ฝ่ายระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 4 14.29   
ฝ่ายปฏบิตักิารและบรกิาร 3 10.71   
ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา 2 7.14   
ฝ่ายบรกิารคอมพวิเตอร ์องครักษ์ 3 10.71   

    

  
 

ตอนที ่2 สอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
คําชีแ้จง : โปรดทําเครือ่งหมายลงในชอ่งตามความคดิ/ความรูส้กึของทา่น 
   

  

คําถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 

คา่เฉลีย่  จํานวน
ผูต้อบ
(คน)  

% 
จํานวน
ผูต้อบ
(คน)  

% 
จํานวน
ผูต้อบ
(คน)  

% 
จํานวน
ผูต้อบ
(คน)  

% 
จํานวน
ผูต้อบ
(คน)  

% 

1. 
กระบวนการ
จัดงานและ
พธิกีรรมทาง
สงฆม์อียา่ง
เหมาะสม 

10 35.71 14 50.00 4 14.29 0 0.00 0 0.00 4.21  

2. การ
ประชาสมัพันธ์
เชญิชวนการ
เขา้ร่วม
กจิกรรมมี

7 25.00 17 60.71 3 10.71 1 3.57 0 0.00 4.07  

javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000001','1');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000001','2');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','1');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','2');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','3');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','4');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','5');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','6');
javascript:ff_show_qnr_value('QNR59006201','Q000002','7');


อยา่ง
เหมาะสม 

3. การ
ประสานงาน
อํานวยความ
สะดวกของ
เจา้หนา้ทีม่ี
อยา่ง
เหมาะสม 

11 39.29 13 46.43 4 14.29 0 0.00 0 0.00 4.25  

4. การจัด
เลีย้งมอีย่าง
เพยีงพอและ
เหมาะสม 

7 25.00 8 28.57 10 35.71 3 10.71 0 0.00 3.68  

5. สถานทีจั่ด
กจิกรรมมี
ความ
เหมาะสม 

7 25.00 14 50.00 4 14.29 3 10.71 0 0.00 3.89  

6. กําหนดการ
และระยะเวลา
การจัดงานมี
ความ
เหมาะสม 

11 39.29 12 42.86 5 17.86 0 0.00 0 0.00 4.21  

7. บรรยากาศ
ภายในงานมี
ความ
เรยีบรอ้ยและ
เหมาะสม 

10 35.71 14 50.00 4 14.29 0 0.00 0 0.00 4.21  

รวม   32.14   46.94   17.35   3.57   0.00 4.07  
    

 
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
คําชีแ้จง : โปรดระบคุวามคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะอืน่ ๆ ตามความคดิ/ความรูส้กึของทา่น 

ลําดบัที ่ คําตอบ  
1 อยากออกไปทํากจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม นอกสถานทีบ่า้ง 

 

 

 

 

  



ประมวลภาพกิจกรรม 

กิจกรรม : บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ 

ป ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี 

 

 

  

  

 

 



 

 

 
 

  

 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหา 

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรยังเขารวมงานไมครบทุกทาน เนื่องจากใกลวันหยุดสิ้นป 

ขอเสนอแนะ 

ขอความรวมมือบุคคลกรสํานักคอมใหเขารวมกิจกรรมใหครบทุกทาน 

  



ภาคผนวก ๑ รายนามคณะกรรมการบริหารโครงการ 

๑. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร    ท่ีปรึกษา 
๒. นางสาววิลาวัลย   บัวขํา   ท่ีปรึกษา 
๓. นางพัชรินทร   สนธิวนิช  ท่ีปรึกษา 
๔. นายถาวร   หงษทอง  ประธานกรรมการ 
๕. นายสันติ   สุขยานันท  กรรมการ 
๖. นางสาวจันทนา   หม่ืนพันธ  กรรมการ 
๗. นายปวรศิร   เมธานันท  กรรมการ 
๘. นางชูศรี    เชาวนารมย  กรรมการ 
๙. นางสาวจุฬารัตน   จําชาติ   กรรมการ 
๑๐. นางสาววณิชยา   ทองสมนึก  กรรมการ 
๑๑. นายจักรพันธ   อินสุต   กรรมการ 
๑๒. นายพงษทิพย   นาคประสบสุข  กรรมการ 
๑๓. นายอุดร    วงษไทย   กรรมการ 
๑๔. นายสมภพ   ศรีเอียง   กรรมการ 
๑๕. นายเอนกวิทย   พลรบ   กรรมการ 
๑๖. นายดนัย   มณฑาทิพยกุล  กรรมการ 
๑๗. นายประกิจ   ลีลาเชี่ยวชาญกุล  กรรมการและเลขานุการ 

  



ภาคผนวก ๒ หนังสืออนุมัติโครงการ 
 

 

  



ภาคผนวก ๓ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม "วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป" 

หลักการและเหตุผล 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ

เทียบเทาคณะ หนวยงานเริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๖  ในรูปของ “โครงการจัดต้ังสํานักบริการ

คอมพิวเตอร” และตอมาไดมีประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา ยกวิทยฐานะเปน “สํานัก

คอมพิวเตอร” เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๖  สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางประสานงานการใชระบบ

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีสํานักงานกลางอยูท่ีประสานมิตร  และมีสํานักงานบริการท่ี มศว องครักษ

อีกแหงหนึ่ง 

เนื่องในวันเสารท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ สํานักคอมพิวเตอรจะครบรอบวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 

๒๕ ป  เพ่ือใหมีการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

ครบรอบ ๒๕ ป” นั้น จึงไดกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอรใน วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยจัดใหมีการทําบุญถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆจํานวน ๙ รูป ณ สํานัก

คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

วัตถุประสงค 

๑. การทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆจํานวน ๙ รูป  
๒. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและเผยแพร เอกลักษณศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม  
๓. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรมท่ีมีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปะวัฒนธรรม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ -  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

สถานที่ดําเนินงาน  

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น ๑๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

ผูเขารวมกิจกรรม  

ผูบริหาร บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

๑๘. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร    ท่ีปรึกษา 
๑๙. นางสาววิลาวัลย   บัวขํา   ท่ีปรึกษา 



๒๐. นางพัชรินทร   สนธิวนิช  ท่ีปรึกษา 
๒๑. นายถาวร   หงษทอง  ประธานกรรมการ 
๒๒. นายสันติ   สุขยานันท  กรรมการ 
๒๓. นางสาวจันทนา   หม่ืนพันธ  กรรมการ 
๒๔. นายปวรศิร   เมธานันท  กรรมการ 
๒๕. นางชูศรี    เชาวนารมย  กรรมการ 
๒๖. นางสาวจุฬารัตน   จําชาติ   กรรมการ 
๒๗. นางสาววณิชยา   ทองสมนึก  กรรมการ 
๒๘. นายจักรพันธ   อินสุต   กรรมการ 
๒๙. นายพงษทิพย   นาคประสบสุข  กรรมการ 
๓๐. นายอุดร    วงษไทย   กรรมการ 
๓๑. นายสมภพ   ศรีเอียง   กรรมการ 
๓๒. นายเอนกวิทย   พลรบ   กรรมการ 
๓๓. นายดนัย   มณฑาทิพยกุล  กรรมการ 
๓๔. นายประกิจ   ลีลาเชี่ยวชาญกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

แผนการดําเนินโครงการ  

ระยะเวลา กิจกรรม 

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน 

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ 

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

๒๒-๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ประสานงานและจัดทําบันทึกขอความไดแก 

๑.บันทึกขอความเชิญรวมงานและขอบคุณผูเขารวมงาน 

๒.บันทึกขอความขอความอนุเคราะหยืมอุปกรณจัดงาน 

๓.บันทึกขอความขอปดบริการ 

๔.บันทึกขอความขอความอนุเคราะหยานพาหนะรับ-สงพระ 

๕.ประสานงานนิมนตพระสงฆ 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชาสัมพันธโครงการ  

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมโครงการ 

๓ มกราคม ๒๕๖๒ เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 



๙ มกราคม ๒๕๖๒ ประเมินผลโครงการ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

งบประมาณ 

จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน จํานวน ๑๒,๐๐๐.- บาท           (หนึ่ง

หม่ืนสองพันบาทถวน) รายละเอียดคาใชจายดังนี้ 

คาใชจายพิธีสงฆ 

 คาปจจัยถวายพระภิกษุ รูปละ ๒๐๐ บาท จํานวน ๙ รูป ๑,๘๐๐.- บาท 

 คาภัตตาหารพระภิกษุ ๙ รูป รูปละ ๔๐๐ บาท ๓,๖๐๐.- บาท 

คาเลี้ยงรับรอง  ๔,๐๐๐.- บาท 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกิน ๕๐ บาท/๘๐ คน/ม้ือ  

คาวัสดุ ๒,๖๐๐.- บาท 

คาวัสดุตกแตงสถานท่ี ๒,๐๐๐.- บาท 

คาใชจายอ่ืน ๆ เชน ดอกไม ธูป เทียน ๖๐๐.- บาท 

 รวม ๑๒,๐๐๐.-บาท                         

(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 

หมายเหตุ : รายจายท้ังหมดเปนประมาณการ ขอถัวจายทุกรายการ 

 

ตัวช้ีวัด 

๑. รอยละของจํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรมาเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

๒. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไมนอยกวา ๔.๕ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมกิจกรรมวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอรโดยพรอมเพรียงกัน 
๒. บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

  



ภาคผนวก ๔ กําหนดการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร  
กิจกรรม  "วันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ ๒๕ ป" 

 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. 
ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช้ัน ๑๔ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

 
 

  



ภาคผนวก ๕ แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

ระยะเวลา กิจกรรม 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ 

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

๒๒-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประสานงานและจัดทําบันทึกขอความไดแก 

๑.บันทึกขอความเชิญรวมงานและขอบคุณผูเขารวมงาน 

๒.บันทึกขอความขอความอนุเคราะหยืมอุปกรณจัดงาน 

๓.บันทึกขอความขอปดบริการ 

๔.บันทึกขอความขอความอนุเคราะหยานพาหนะรับ-สงพระ 

๕.ประสานงานนิมนตพระสงฆ 

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชาสัมพันธโครงการ  

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมโครงการ 

๓ มกราคม ๒๕๖๒ เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 

๙ มกราคม ๒๕๖๒ ประเมินผลโครงการ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ สรุปผลการดําเนินโครงการ 

 

  



 

ภาคผนวก ๖ รายนามผูเขารวมกิจกรรม 
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