รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายชัยยา ขาสะอาด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทางาน
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
คณะทางาน
นางสาวยุคลพร เขียวม่วง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
คณะทางาน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

บทสรุปผู้บริหาร
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและ
การทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสัง คม
ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่
ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่ พี่เลี้ยง
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรบรรจุ ใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว เข้ากับ
องค์ กร ผู้ บั งคั บบั ญชา เพื่ อนร่ วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้ อมในการท างานได้ รวมถึ งสามารถสร้ างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงของหน่วยงานละ 1 คน
และพี่เลี้ยงที่ดูแลบุคลากรบรรจุใหม่ 1 - 2 คน ต่อบุคลากรบรรจุใหม่ 1 คน สาหรับบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุ
ราชการน้อยกว่า 2 ปี
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ และจัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ (ประวัติย่อ) ในสังกัดของศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน เก็บไว้ที่ผู้ดูแลการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ ยง และพี่เลี้ยง จานวน 2 ชุด และแบบ
ติดตามการดูแลน้องเลี้ยง จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการดูแลน้องเลี้ยง โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่
ที่มีอายุราชการไม่เกิน 2 ปี จานวน 1 ราย คือ นางสาวธิดารัตน์ สุขเขตต์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สรุป ผลการด าเนิ นงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุ ค ลากรบรรจุใหม่ ศู นย์ สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง น้องเลี้ยงสามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การสอนงานนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิ บัติง านได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ มี ทัศนคติที่ ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ได้เป็นอย่างดี การทางานเป็นทีม และสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ

รายงานผลการดาเนินงาน
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตาบล
หมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องด้วยการจัดวางกาลังคนของกรมฯ กระจายตัวอยู่ทุกอาเภอทั่วประเทศและมีพื้นที่ดาเนินงานใน
ระดับตาบล หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนั้นการนานโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เน้นการดาเนินงานระดับพื้นที่ผ่าน
ระบบงานของกรมฯ จึงสามารถตอบสนอง สร้างผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แต่อย่ างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 มีกาลังข้าราชการรวมทั้งสิ้น 6,183 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี
โดยมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี จานวน 3,366 คน คิดเป็นร้อยละ 54.44 อายุระหว่าง 30 - 44 ปี จานวน
2,576 คน คิดเป็นร้อยละ 41.66 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 ส่วนการ
เกษียณอายุราชการของข้าราชการในช่วง 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) จานวน 1,017 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.45 เฉลี่ยปีละ 203 คน จากข้อมูล กรมฯ จาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีกาลังคนคุณภาพที่เพียงพอในการดารงตาแหน่งสาคัญ และไม่ทาให้เกิดปัญหา
การขาดช่วงหรือด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน กองการเจ้าหน้าที่จึงนาหลักการสอนงานและการ
พั ฒ นาระบบพี่ เ ลี้ ย ง (Coaching and Mentoring System) มาใช้ ใ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรรุ่ น ใหม่ ใ ห้ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมและสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรมฯ กระทรวงมหาดไทย
และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
ที่มีคุณภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562 จานวนทั้งสิ้น 8 รุ่น คงมีข้าราชการผู้ที่เคยผ่านการพัฒนา
รวมทั้งสิ้น 305 คน ทาหน้าที่สอนแนะงานและเป็นพี่เลี้ยงกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
นอกจากนั้น ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - ปัจจุบัน) กรมฯ ได้บรรจุข้าราชการใหม่จานวน 630 คน
(ตาแหน่งประเภทวิชาการ 531 คน และตาแหน่งประเภททั่วไป 99 คน) คิดเป็นร้อยละ 10.19 และจะดาเนินการ
บรรจุแต่งตั้งอย่างต่อเนื่องอีกมากกว่า 230 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมฯ จึงต้องเตรียมความพร้อม
บุคลากรบรรจุใหม่ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่เพียงพอในระดับที่สามารถตอบสนองต่อภาระหน้าที่
ตามเป้าหมายของกรมฯ ได้อย่างทันท่วงที รองรับสภาวะแวดล้อมในการดาเนินงานของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และยากที่จะคาดการณ์ โดยเฉพาะการดาเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการส่งต่อนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรรค์สร้างนวัตกรรม จากศักยภาพ
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพี่เลี้ยง รวมถึงการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน เป็นพี่น้องร่วมคิดร่วมดาเนินการ สร้างทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร และปลูกฝังให้ตระหนักรู้
การ “อุทิศตน พัฒนาคน สร้างชุมชนยั่งยืน” แก่บุคลากรบรรจุใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ กรมฯ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กองการเจ้าหน้าที่
จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสอนงานและการทาหน้าที่
พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาแนวทางการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ
บุคลากรบรรจุใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ปลูกฝังให้ตระหนักรู้ในการ “อุทิศตน พั ฒ นาคน
สร้างชุมชนยั่งยืน” รวมถึงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
๒.๒ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร สามารถเรียนรู้การปรับตัว
เข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับกรมการพัฒนาชุมชน
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานโครงการ
3.๑ แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการโดยให้ปฏิบัติ ตามแนวทางที่ก รมการพั ฒ นาชุมชน
กาหนด โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่
ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.2 มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอานวยการหรือผู้ แทนที่เห็นสมควรเป็นผู้ประสานงานโครงการ
และทาหน้าที่พี่เลี้ยง
3.3 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดทาแฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่ เก็บไว้ที่ผู้ดูแล
การสอนงานและการทาหน้าที่พี่เลี้ยง และพี่เลี้ยง จานวน 2 ชุด และแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง จานวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการดูแลน้องเลี้ยง โดยมีบุคลากรบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการไม่เกิน 2 ปี จานวน 1 คน
3.4 แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่
3.4.1 ประวัติย่อ
สามารถพิ มพ์ ได้ จากระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ คคลระดั บ กรม
(Departmental Personnel Information System : DPIS) กรมการพัฒนาชุมชน
- เข้าสู่เมนูรายงาน R04 รายงานการเจ้าหน้าที่
- เลือกเมนู R0400 กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และเลือกประวัติย่อ
3.4.2 แบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง
ให้พี่เลี้ยงสอนงาน แนะน าให้ คาปรึกษาการปฏิบั ติงาน การทางานร่วมกับเพื่ อน
ร่วมงาน และการดารงชีวิตในสังคม โดยบันทึกลงแบบติดตามการดูแลน้องเลี้ยง และให้พี่เลี้ยงเก็บรวบรวมไว้ใน
แฟ้มข้อมูลบุคลากรบรรจุใหม่
4. ผลการดาเนินงานโครงการ
บุคคลากรบรรจุใหม่ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมในการทางานได้เป็นอย่างดี
มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
มีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ระหว่างพี่เลี้ยงและน้ อ งเลี้ยงเป็น ประจาอย่างต่อ เนื่ อง น้ อ งเลี้ย ง
สามารถนาความรู้ที่ได้จากการสอนแนะงาน ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ ซึ่งพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ กากับดูแล และเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน บุคลากร
บรรจุใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน มีความรักและความผูกพันต่อ
องค์กร สามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน สามารถทางานร่วมกับทีมงานได้เป็น
อย่างดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานได้ ซึ่งมีผลการดาเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
6. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ภาคผนวก

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ชื่อบุคลากรใหม่
นางสาวธิดารัตน์ สุขเขตต์

ผู้ทาหน้าที่พี่เลี้ยง
1. นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ
2. นางสาวยุคลพร เขียวม่วง

การสอนงาน
นางสาวธิดารัตน์ สุขเขตต์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (น้องเลี้ยง)
นางสาวยุคลพร เขียวม่วง ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอานวยการ (พี่เลี้ยง)
งานที่ได้รับมอบหมาย
1. บันทึกการประชุม รายงานการประชุม แจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุม
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดส่งและเวียนหนังสือสานัก/กอง ชั้น 3
3. การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน, การขอหนังสือรับรองผลงานของบริษัท
4. ดาเนินการเบิกจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มงาน/ฝ่าย ตามใบเบิก
5. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
6. การตรวจสอบพัสดุประจาปี
7. ดูแลการทาความสะอาดห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และห้อง War Room
8. การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องครัว ตู้เย็น มุมเครื่องดื่มของศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
9. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ IT SHOP
10. งานประชาสัมพันธ์
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
การสอนงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นใหม่
เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื่องจากฉบับ
เดิ ม ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ แ นวทางเดี ย วกั น
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
1. การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ส่วนราชการ
1.1.1 ให้ส่วนราชการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ โดยการโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลหรือคณะกรรมการดังกล่าว
- กรณีเป็นข้าราชการ ลู กจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน ให้โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สาหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
ของผู้มีสิทธิรับเงินตามที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกอนุญาต
- กรณี เป็นบุคคลต่างสัง กัดหรือบุคคลภายนอก ให้โอนเงินเข้าบั ญ ชีเงินฝาก
ธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้
โดยบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ต้องลงชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงิน
1.1.2 ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/
Transaction History) ที่ ไ ด้ จ ากระบบ KTB Corporate Online เป็ น หลั ก ฐานการจ่ ายและเก็ บ รั ก ษาไว้ ให้
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

1.2 หน่วยงานของรัฐอื่น
ในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลหรือคณะกรรมการฯ ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ กาหนด
2. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือ คณะกรรมการเพื่ อเป็ น การควบคุ ม การเบิ กจ่ ายและการบริห ารงบประมาณได้ ต ามความจ าเป็ น และ
เหมาะสม
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ
และหลักฐานการประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทวงการคลัง และการ
บริหารงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน มีความเหมาะสม ประหยัด สามารถควบคุมได้ และเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
และเอกสารการเบิกจ่ายสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. บุค คลหรือคณะกรรมการ ที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ยกเว้นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
1.1 บุคคล ในอัตราไม่เกิ นคนละ 600 บาทต่องาน หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน
1.2 คณะกรรมการ ในอัตราประธานกรรมการ ไม่เกิน 800 บาทต่อครั้งที่มาประชุม
และกรรมการ ไม่เกินคนละ 600 บาทต่อครั้งที่มาประชุม หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้ใช้หลักฐานการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ
2. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประกอบด้วย
2.1 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
2.3 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการ หรือใบสาคัญรับเงิน
2.4 หนังสือนาส่งขอเบิกเงินค่าตอบแทนฯ
3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณงบบริหาร
ของหน่วยงาน
โดยได้สอนงานให้บุคลากรบรรจุใหม่ ได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่ าตอบแทนบุ ค คลหรือ คณะกรรมการ พร้ อ มจั ด ท าหลั ก ฐานประกอบการเบิ ก จ่ ายค่ า ตอบแทน ของศู น ย์
สารสนเทศเพื่ อการพัฒ นาชุม ชน เพื่ อให้ การขออนุมัติ เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ถูก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ ายค่ าตอบแทนบุ ค คลหรือ คณะกรรมการ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
กระทรวงการคลังกาหนด ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดความ
ผิดพลาดเสียหายแก่หน่วยงาน และมีความรู้ในการทางานที่ถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประชุมศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ปรึกษาเรื่องการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่วมกิจกรรม 5ส. (big cleaning day) ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ควบคุมงานและร่วมตรวจรับงาน การทาความสะอาดห้องห้อง War Room และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สัปดาห์แห่งการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า”
ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ร่วมกิจกรรมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนผลผลิตผักสวนครัว ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
บริเวณลานห้องสมุด กรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา งานกาชาด สวนลุมพินี ประจาบูธกรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสี กรมการพัฒนาชุมชน

