คู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

คํานํา
ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมทั้งการ
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยแบ่งออกเป็น
๗ หมวด หนึ่งในหมวดที่สําคัญ คือ หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการ ในเรื่องนี้คณะทํางาน PMQA ได้
คัด เลือกกระบวนการที่สร้า งคุณค่า คือ กระบวนการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาออกแบบ
กระบวนการเพื่อสร้างมาตรฐานการทํางาน และจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ในฐานะหน่วยงานดําเนิน งานในการส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทํางานจริงตั้งแต่ต้นจนจบมานําเสนอไว้
ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวการดําเนินงาน การจัดทําโครงการ การ
ดํ า เนิ น งานโครงการจนแล้ ว เสร็ จ โดยหวั ง ว่ า ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องจะนําความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์

๑

2. ขอบเขต

๑

3. คําจํากัดความ

๑

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒

5. Work Flow ของกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๓

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๗

7. มาตรฐาน

๙

8. ระบบติดตามประเมินผล

๙

9. เอกสารอ้างอิง

๑๐

10. แบบฟอร์มที่ใช้

๑๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

๒. ขอบเขต
การจัด ทํา คู่มือการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมโครงการ การดําเนินการตามโครงการ ในการพัฒนาวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งแต่ การสํารวจความต้องการ การเขียนแบบและประมาณการราคา การ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทําสัญญาจ้าง การ
ดําเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การตรวจติดตามงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
รายงานผลความคืบหน้า รายงานการใช้จา่ ยเงิน และสรุปผลการดําเนินงาน
๓. คําจํากัดความ
คูม่ ือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน และใช้เป็นคูม่ ือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต
พัฒนา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของ “พัฒนา” คือ
“ทําให้เจริญ”
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการทําให้ลักษณะ
เดิมเปลี่ยนไปโดยมุง่ หมายว่า ลักษณะใหม่ ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปญ
ั ญา สร้างสรรค์ เคารพต่อ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูค้ น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการที่ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวและศึกษา
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเจริญขึ้นดีขึ้น

-๒–

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ และกํากับดูแลมีการดําเนิน
กิจกรรม และติดตามผล
หัวหน้ากลุ่มงาน ทําหน้าที่ สํารวจความต้องการของผูร้ ับบริการ พิจารณากระบวนการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
เจ้าหน้าทีง่ านแผน ทําหน้าที่ จัดทํารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ ประสานความร่วมมือ แบบ
แปลนและประมาณการ สํารวจสภาพพื้นที่ดําเนินการ จัดทําแผนการใช้จา่ ยเงิน แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
และรายงานผลการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ ทําหน้าที่ จัดหาผูร้ ับจ้าง ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดซือ้ จัดจ้าง ประสานงานระหว่าง
ผูค้ วบคุมงานกับกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญา และเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน ทําหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทางด้านการเงินและบัญชี ประสานงานกับจังหวัดและสํานักงานคลังจังหวัด

-๓-

๕. Work Flow กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
สํารวจความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว
คัดเลือกพื้นที่
ความต้องการ
ออกแบบและประมาณการ
ไม่อนุมัติ

จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เก็บเรื่อง
เสนอของบประมาณ
อนุมัติ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนใช้จ่ายงบประมาณ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จัดซื้อจัดจ้าง
ทําสัญญาจ้าง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
รายงานความก้าวหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

- ๔ปผลการดํ
- าเนินงาน
รายงาน สรุ

-๔ชื่อกระบวนการ กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ลําดับ
๑

๒

ผังกระบวนการ
สํารวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว

คัดเลือกพื้นที่

๓

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๕ วัน

ศึกษาผลการดําเนินงาน ความพร้อมของพื้นที่ และสํารวจ
ความคิดเห็น เครือข่ายทางวัฒนธรรม วัด ชุมชน และ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล

ข้อมูลผลการดําเนินงานของวัด
แบบสํารวจความคิดเห็น

หัวหน้ากลุ่มงาน

๕ วัน

วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการ
วัฒนธรรม ประจําอําเภอ ร่วมกันพิจารณา และตัดสินใจ
คัดเลือก พื้นที่

บันทึกสรุปผลการคัดเลือก

๑๕ วัน

ออกสํารวจความต้องการ รูปแบบการพัฒนาของแหล่ง
ท่องเที่ยว (วัด) และประชาชน ในชุมชน

๓๐ วัน

ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี ให้ออกแบบและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย ตาม
ความต้องการของวัด และชุมชน

ร่าง แผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
แผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

ผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่มงาน
นักวิชาการวัฒนธรรม
ประจําอําเภอ
เจ้าหน้าที่งานแผน

๕ วัน

เมื่อคัดเลือกพื้นที่ แล้วนําข้อมูลมาจัดทําแผนงาน โครงการ

ความต้องการ
๔
ออกแบบและประมาณการ
๕

จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

แผนงานโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่งานแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เจ้าหน้าที่งานแผน

-๕ลําดับ

ผังกระบวนการ

๖

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๑ ปี

เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัดลพบุร/ี จังหวัด โดยเสนอโครงการผ่าน
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากไม่ผ่านการพิจารณา เก็บรวมเรื่องเข้า
แฟ้ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณ
ในปีถัดไป หากผ่านการพิจารณา ดําเนินการตามแผน
- กลุ่มจังหวัดลพบุรี แจ้งการอนุมตั ิงบประมาณ ให้
ดําเนินการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วน
ราชการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
จัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งให้จังหวัดลพบุรี

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เจ้าหน้าที่งานแผน

หนังสือแจ้งจัดสรร
งบประมาณ

จังหวัดลพบุรี

จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ป้องกันผลกระทบ

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

เสนอของบประมาณ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
๗

๕ วัน
ได้รับจัดสรร

๘
๙

๑๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จัดซื้อ จัดจ้าง

๕ วัน
๓ วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่งานแผน

๑ เดือน จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างต่าง ๆ (งานด้านพัสดุ การเงิน เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง) ได้ตัวผู้รับจ้าง ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และภายในวงเงินงบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร

เจ้าหน้าที่งานแผน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

-๖ลําดับ
๑๑

ผังกระบวนการ
ทําสัญญาจ้าง

๑๒

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๔

เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

๑๕
รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

สัญญาจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๕ วัน

หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รับจ้าง จัดทําสัญญาจ้าง ใน
วงเงินเท่ากับ วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร

๖๐ วัน

ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง

๔ เดือน

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการ การเบิก แบบรายงานความก้าวหน้า
จ่ายเงินทุกวันที่ ๕ ของเดือน
การดําเนินงาน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑๓

รายละเอียดงาน

๑ เดือน - ผู้ควบคุมงานเข้าควบคุมงานเป็นระยะ
- ผู้รับจ้าง ดําเนินงานเสร็จตามงวดงาน และรายงานส่ง
มอบงาน
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงาน
- เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบตั ิตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการา ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่จะต้องดําเนินการต่อไป
เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ

ภาพถ่ายระหว่างดําเนินการ

หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
เจ้าหน้าที่งานแผน
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่งานแผน
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๖. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๖.๑ สํารวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ศึกษาผลการดําเนินงาน ความพร้อมของพื้นที่ และสํารวจความคิดเห็น เครือข่ายทาง
วัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
๖.๒ คัดเลือกพื้นที่
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการวัฒนธรรม ประจําอําเภอ ร่วมกัน
พิจารณา และตัดสินใจคัดเลือก พื้นที่
๖.๓ ความต้องการ
เจ้าหน้าที่งานแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ ออกสํารวจความต้องการ รูปแบบการพัฒนาของ
แหล่งท่องเที่ยว (วัด) และประชาชน ในชุมชน
๖.๔ ออกแบบและประมาณการ
ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ให้ออกแบบและประมาณการ
ราคาค่าใช้จ่าย ตามความต้องการของวัด และชุมชน
๖.๕ จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อคัดเลือกพื้นที่ แล้วนําข้อมูลมาจัดทําแผนงาน โครงการ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๑) วัตถุประสงค์
๒) เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลผลิต (Output) : ( ผลที่ได้จากการดําเนินงาน )
- ผลลัพธ์ (Outcome) : ( กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์อะไร อย่างไร)
๓) ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์
- ผลผลิต (output) : ( ตั้งเป้าหมายระดับความสําเร็จไว้อย่างไร กําหนดเป็น
ตัวเลขให้ชัดเจน )
- ผลลั พ ธ์ (Outcome) :
( ตั้ ง เป้ า หมายระดั บ ความสํ า เร็ จ ไว้ อ ย่ า งไร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรและมีความพึงพอใจ อย่างไร กําหนดเป็น
เชิงคุณภาพ)
๖.๖ เสนอของบประมาณ
เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดลพบุรี โดยเสนอ
โครงการผ่านสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่ผ่านการพิจารณา
เก็บรวมเรื่องเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณ ในปีถัดไป หากผ่านการพิจารณา
ดําเนินการตามแผน
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๖.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- กลุ่มจังหวัดลพบุรี แจ้งการอนุมัติงบประมาณ ให้ดําเนินการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ
๖.๘ แผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานแผน จัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้จังหวัด
ลพบุรี
๖.๙ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่งานแผน จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบ
๖.๑๐ จัดซื้อจัดจ้าง
จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างต่าง ๆ (งานด้านพัสดุ การเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง) ได้ตัวผู้รับจ้าง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
๖.๑๑ ทําสัญญาจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รับจ้าง จัดทําสัญญาจ้าง ในวงเงินเท่ากับ วงเงินงบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร
๖.๑๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับจ้าง ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
สัญญาจ้าง
๖.๑๓ รายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานแผน รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการ การเบิกจ่ายเงิน
๖.๑๔ เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้าง
- ผู้ควบคุมงานเข้าควบคุมงานเป็นระยะ
- ผู้รับจ้าง ดําเนินงานเสร็จตามงวดงาน และรายงานส่งมอบงาน
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงาน
- เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖.๑๕ รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่จะต้องดําเนินการต่อไป เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ

-๙–
มาตรฐานงาน
มาตรฐานด้านระยะเวลา :
ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๑๒- ๓๖๕ วัน
มาตรฐานด้านคุณภาพ :
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน และกําหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา
- แหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของจังหวัด และความจําเป็น
สําคัญเร่งด่วน

๗. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินการดําเนินงาน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด โดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล ดังนี้
๗.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทุกเดือน ตั้งแต่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ จากจังหวัด
๗.๒ รายงานผลความก้าวหน้า และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจําทุกวันที่ ๕ ของ
เดือน
๗.๓ ออกตรวจติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
๗.๔ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจผลการดําเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
(ปรับปรุงใหม่)

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

คํานํา
ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมทั้งการ
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เ กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยแบ่งออกเป็น
๗ หมวด หนึ่งในหมวดที่สําคัญ คือ หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการ ในเรื่องนี้คณะทํางาน PMQA ได้
คัด เลือกกระบวนการที่สร้า งคุณค่า คือ กระบวนการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาออกแบบ
กระบวนการเพื่อสร้างมาตรฐานการทํางาน และจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ในฐานะหน่วยงานดําเนิน งานในการส่งเสริมการนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การทํางานจริงตั้งแต่ต้นจนจบมานําเสนอไว้
ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวการดําเนินงาน การจัดทําโครงการ การ
ดํ า เนิ น งานโครงการจนแล้ ว เสร็ จ โดยหวั ง ว่ า ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องจะนําความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

สารบัญ
หน้า
11. วัตถุประสงค์

๑

12. ขอบเขต

๑

13. คําจํากัดความ

๑

14. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๒

15. Work Flow ของกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

๓

16. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๗

17. มาตรฐาน

๙

18. ระบบติดตามประเมินผล

๙

19. เอกสารอ้างอิง

๑๐

20. แบบฟอร์มที่ใช้

๑๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. เพื่อเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

๒. ขอบเขต
การจัด ทํา คู่มือการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมโครงการ การดําเนินการตามโครงการ ในการพัฒนาวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งแต่ การสํารวจความต้องการ การเขียนแบบและประมาณการราคา การ
เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทําสัญญาจ้าง การ
ดําเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การตรวจติดตามงาน และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
รายงานผลความคืบหน้า รายงานการใช้จา่ ยเงิน และสรุปผลการดําเนินงาน

๓. คําจํากัดความ
คูม่ ือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน และใช้เป็นคูม่ ือสําหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในอนาคต
พัฒนา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของ “พัฒนา” คือ
“ทําให้เจริญ”
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว คือการทําให้ลักษณะ
เดิมเปลี่ยนไปโดยมุง่ หมายว่า ลักษณะใหม่ ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมผ่านการเดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปญ
ั ญา สร้างสรรค์ เคารพต่อ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูค้ น
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการที่ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวและศึกษา
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเจริญขึ้น ดีขึ้น
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๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ และกํากับดูแลมีการดําเนิน
กิจกรรม และติดตามผล
หัวหน้ากลุ่มงาน ทําหน้าที่ สํารวจความต้องการของผูร้ ับบริการ พิจารณากระบวนการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
เจ้าหน้าทีง่ านแผน ทําหน้าที่ จัดทํารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ ประสานความร่วมมือ แบบ
แปลนและประมาณการ สํารวจสภาพพื้นที่ดําเนินการ จัดทําแผนการใช้จา่ ยเงิน แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
และรายงานผลการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ ทําหน้าที่ จัดหาผูร้ ับจ้าง ปฏิบัติงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานระหว่าง
ผูค้ วบคุมงานกับกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญา และเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน ทําหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ทางด้านการเงินและบัญชี ประสานงานกับจังหวัดและสํานักงานคลังจังหวัด

-๓–
(ใหม่)
๕. Work Flow กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
สํารวจความพร้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว

ความต้องการ
ออกแบบและประมาณการ
ไม่อนุมัติ

จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เก็บเรื่อง
เสนอของบประมาณ
อนุมัติ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนใช้จ่ายงบประมาณ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จัดซื้อจัดจ้าง
ทําสัญญาจ้าง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
รายงานความก้าวหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
รายงาน สรุปผลการดําเนินงาน

- ๔ชื่อกระบวนการ กระบวนการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ใหม่)
ลําดับ
๑

ผังกระบวนการ
สํารวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว

๒

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๕ วัน

ศึกษาผลการดําเนินงาน ความพร้อมของพื้นที่ และสํารวจ
ความคิดเห็น เครือข่ายทางวัฒนธรรม วัด ชุมชน และ
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล

ข้อมูลผลการดําเนินงานของวัด
แบบสํารวจความคิดเห็น

หัวหน้ากลุ่มงาน

๑๕ วัน

ออกสํารวจความต้องการ รูปแบบการพัฒนาของแหล่ง
ท่องเที่ยว (วัด) และประชาชน ในชุมชน

เจ้าหน้าที่งานแผน

๒๐ วัน

ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ลพบุรี ให้ออกแบบและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย ตาม
ความต้องการของวัด และชุมชน

ร่าง แผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
แผนการจัดกิจกรรม และ
รูปแบบการพัฒนาวัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

๕ วัน

เมื่อคัดเลือกพื้นที่ แล้วนําข้อมูลมาจัดทําแผนงาน โครงการ

แผนงานโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่งานแผน

๑ ปี

เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัดลพบุร/ี จังหวัด โดยเสนอโครงการผ่าน
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด หากไม่ผ่านการพิจารณา เก็บรวมเรื่องเข้า
แฟ้ม เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณ
ในปีถัดไป หากผ่านการพิจารณา ดําเนินการตามแผน

แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เจ้าหน้าที่งานแผน

ความต้องการ
๓
ออกแบบและประมาณการ
๔

จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

๕
เสนอของบประมาณ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่งานแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลําดับ
๖
๗

๘

๙

ผังกระบวนการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จัดซื้อ จัดจ้าง

ทําสัญญาจ้าง

๑๐
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๑๑
รายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๒
เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

๕ วัน

จัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่งให้จังหวัดลพบุรี

๓ วัน

จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ป้องกันผลกระทบ

๑ เดือน จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างต่าง ๆ (งานด้านพัสดุ การเงิน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง) ได้ตัวผู้รับจ้าง ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และภายในวงเงินงบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร
๑๕ วัน หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และผู้ รั บ จ้ า ง จั ด ทํ า สั ญ ญาจ้ า ง ใน
วงเงินเท่ากับ วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
๖๐ วัน ดําเนิน การพั ฒนาแหล่งท่อ งเที่ย วเชิง วัฒนธรรม ให้เสร็ จ
ภายในกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง
๔ เดือน รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการ การเบิก
จ่ายเงินทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๑ เดือน - ผู้ควบคุมงานเข้าควบคุมงานเป็นระยะ
- ผูร้ ับจ้างดําเนินงานเสร็จตามงวดงานส่งมอบงาน
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงาน
- เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานแผน

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่งานแผน

เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

สัญญาจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ภาพถ่ายระหว่างดําเนินการ

คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
เจ้าหน้าที่งานแผน
เจ้าหน้าที่การเงิน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
เจ้าหน้าที่การเงิน

แบบรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

-๖ลําดับ

ผังกระบวนการ

๑๓
รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน
ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการา ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ พร้อมสรุปปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่จะต้องดําเนินการต่อไป
เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่งานแผน
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๖. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๖.๑ สํารวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว
ศึกษาผลการดําเนินงาน ความพร้อมของพื้นที่ และสํารวจความคิดเห็น เครือข่ายทาง
วัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
๖.๒ คัดเลือกพื้นที่
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการวัฒนธรรม ประจําอําเภอ ร่วมกัน
พิจารณา และตัดสินใจคัดเลือก พื้นที่
๖.๓ ความต้องการ
เจ้าหน้าที่งานแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ ออกสํารวจความต้องการ รูปแบบการพัฒนาของ
แหล่งท่องเที่ยว (วัด) และประชาชน ในชุมชน
๖.๔ ออกแบบและประมาณการ
ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ให้ออกแบบและประมาณการ
ราคาค่าใช้จ่าย ตามความต้องการของวัด และชุมชน
๖.๕ จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อคัดเลือกพื้นที่ แล้วนําข้อมูลมาจัดทําแผนงาน โครงการ ต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๑) วัตถุประสงค์
๒) เป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ผลผลิต (Output) : ( ผลที่ได้จากการดําเนินงาน )
- ผลลัพธ์ (Outcome) : ( กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์อะไร อย่างไร)
๓) ตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์
- ผลผลิต (output) : ( ตั้งเป้าหมายระดับความสําเร็จไว้อย่างไร กําหนดเป็น
ตัวเลขให้ชัดเจน )
- ผลลั พ ธ์ (Outcome) :
( ตั้ ง เป้ า หมายระดั บ ความสํ า เร็ จ ไว้ อ ย่ า งไร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อะไรและมีความพึงพอใจ อย่างไร กําหนดเป็น
เชิงคุณภาพ)
๖.๖ เสนอของบประมาณ
เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดลพบุรี โดยเสนอ
โครงการผ่านสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หากไม่ผ่านการพิจารณา
เก็บรวมเรื่องเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณ ในปีถดั ไป หากผ่านการพิจารณา
ดําเนินการตามแผน

-๘๖.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- กลุ่มจังหวัดลพบุรี แจ้งการอนุมัติงบประมาณ ให้ดําเนินการ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ
๖.๘ แผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานแผน จัดทําแผนการดําเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้จังหวัด
ลพบุรี
๖.๙ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่งานแผน จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบ
๖.๑๐ จัดซื้อจัดจ้าง
จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างต่าง ๆ (งานด้านพัสดุ การเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง) ได้ตัวผู้รับจ้าง
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
๖.๑๑ ทําสัญญาจ้าง
หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รับจ้าง จัดทําสัญญาจ้าง ในวงเงินเท่ากับ วงเงินงบประมาณ ที่
ได้รับจัดสรร
๖.๑๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับจ้าง ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้เสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
สัญญาจ้าง
๖.๑๓ รายงานความก้าวหน้าและการใช้จ่ายงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานแผน รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน โครงการ การเบิกจ่ายเงิน
๖.๑๔ เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้าง
- ผู้ควบคุมงานเข้าควบคุมงานเป็นระยะ
- ผู้รับจ้าง ดําเนินงานเสร็จตามงวดงาน และรายงานส่งมอบงาน
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงาน
- เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖.๑๕ รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน โครงการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่จะต้องดําเนินการต่อไป เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ

-๙–
มาตรฐานงาน
มาตรฐานด้านระยะเวลา :
ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๑๒- ๓๖๕ วัน
มาตรฐานด้านคุณภาพ :
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน และกําหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา
- แหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของจังหวัด และความจําเป็น
สําคัญเร่งด่วน

๗. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินการดําเนินงาน เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด โดยมีกระบวนการติดตามประเมินผล ดังนี้
๗.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมทุกเดือน ตั้งแต่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ จากจังหวัด
๗.๒ รายงานผลความก้าวหน้า และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจําทุกวันที่ ๕ ของ
เดือน
๗.๓ ออกตรวจติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
๗.๔ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจผลการดําเนินงาน

