รายงานผลการดาเนินโครงการ
จัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวด
ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
ทุกคณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
       

ส่วนที่ ๑ โครงการ
(Plan)
โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
----------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ประเพณีลอยกระทงหรือเรียกอีกชื่อว่า “ประเพณียี่เป็ง” ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
และถื อปฏิ บั ติสื บ ต่ อมาช้ านาน โดยมี ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมดั งกล่ า ว
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดงานประกวดกระทงใหญ่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๒) เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
๓) เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
๔) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
เป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกคณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
รายละเอียดกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการ (Do)
- จัดซื้อจัดจ้างทาอุปกรณ์ประกอบรถกระทง
- จัดซื้อจัดเช่าอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่
- เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่
สรุปและประเมินผล (Check)
จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เดือนมกราคม ๒๕๕๘

ผลการดาเนินงาน
๑. ผลผลิต (Out put)
๑) กระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนแห่ จานวน ๑ ขบวน
๒. ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ชุ ม ชน อั น เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน ในฐานะ
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น
๒) ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ และ ๑ วิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๓) เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
๓. ผลกระทบ (Impact)
๑) ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากร ทุ ก คณะ สถาบั น ศู น ย์ ส านั ก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่ว มในการส่ งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
วิธีการติดตามและประเมินผล
๑. ผลงานรถกระทงและขบวนแห่
๒. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลา
ระยะเวลาดาเนินโครงการ มิถุนายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘
วันจัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
*******************************************

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินโครงการ
(Do Check Act)
------------------------------------------------๒.๑ การดาเนินโครงการ (Do)
๒.๑.๑ ชื่อโครงการ
โครงการจั ดส่ ง กระทงใหญ่ เพื่ อเข้าร่ว มประกวดในงานประเพณียี่เป็ งเชียงใหม่ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗
๒.๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบัน ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม ร่ว มกับ ผู้ บริห าร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ทุกคณะ สถาบัน ศูนย์ สานักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๑.๓ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผน
มิถุนายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘

ผล
มิถุนายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘

วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นารถกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๕๗ ลาดับขบวนที่ ๑๖ จุดที่ตั้งบริเวณแจ่งขะตา หน้าสานักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
๒.๑.๔ สถานที่ดาเนินโครงการ
ข่วงประตูท่าแพ – หน้าสานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒.๑.๕ รายละเอียดการดาเนินโครงการ
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการดาเนินงาน
โครงการจัดส่งกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อประกวดในงานประเพณียี่เดือนยี่เป็ง ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารทุกระดับเป็นคณะกรรมการอานวยการ
และคณะกรรมการดาเนินงานประกอบไปด้วยผู้บริหาร บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย โดยมีหน้าที่ คัดเลือกแบบรถ
กระทงใหญ่ แนวความคิดรวบยอดประจาปี คัดเลือกนักศึกษาชาย-หญิงนั่งบนรถกระทง และเดินในริ้วขบวน
๒) คณะกรรมการเตรียมการดาเนินงานโครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงาน
ประเพณี ยี่ เ ป็ ง เชี ย งใหม่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑ ในวั น อั ง คารที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยสาระสาคัญ
ของการประชุ ม มี ก ารชี้ แ จงวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานสร้ า งรถกระทงใหญ่ และริ้ ว ขบวนกระทง
ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จะเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรจากทุกคณะ วิทยาลัย โดยการกากับดูแล
จากช่างผู้ชานาญการจัด ทารถกระทงใหญ่ และริ้ว ขบวนกระทงซึ่งมีประสบการณ์สูงและได้รับรางวัลมาแล้ว
ในปีที่ผ่านๆ มา

๓) คณะกรรมการเตรียมการดาเนินงานโครงการฯ ประชุมครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม เอื้ อ งสายม่ า นพระอิ น ทร์ ชั้ น ๒ อาคารเทพรั ต นราชสุ ด า
โดยสาระส าคั ญ ของการประชุ ม คื อ การปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งความคิ ด รวบยอด รู ป แบบของรถกระทงใหญ่
และริ้วขบวน พิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชีย งใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนิ น งาน จ านวนทั้ ง สิ้ น ๘ ฝ่ า ย และได้ มี ก ารแบ่ ง ภารกิ จ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการแต่ ล ะฝ่ า ยรั บ ผิ ด ชอบ
อี ก ทั้ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ค วามคิ ด รวบยอดของขบวนกระทงใหญ่ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ นิ ท านชาดกต านาน
พระยากาเผื อ ก ซึ่ ง มี ลู ก ๕ ตั ว แต่ ล ะตั ว อุ ป มาเหมื อ นคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต อั น พึ ง ประสงค์ ๕ ประการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ และมี อ งค์ พ ระพิ ฆ เณศวร์ ป ระดิ ษ ฐานเป็ น ประธานบ นตั ว รถกระทง
พร้อมกับตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๙๐ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทั้งบนรถกระทง ด้านหลัง และด้านข้าง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา
อันยาวนานของมหาวิทยาลัย
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาขบวน
กระทงใหญ่ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ เข้ าร่ ว มประกวดในงานประเพณี เดื อ นยี่ เป็ ง ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานทั้งสิ้น ๘ ฝ่าย ดังนี้
๔.๑) คณะกรรมการอานวยการ
๔.๒) คณะกรรมการดาเนินงานและประสานงาน
๔.๓) คณะกรรมการฝ่ายจัดทารถกระทงใหญ่ ขบวนกระทง และการแสดง
๔.๔) คณะกรรมการฝ่ายประดับไฟ นารถกระทงไป-กลับ
๔.๕) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๔.๖) คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
๔.๗) คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๔.๘) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕) คณะกรรมการดาเนิ นงานจัดทาขบวนกระทงใหญ่ ฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ
ครั้ งที่ ๑ วัน ศุ กร์ ที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมเอื้ องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒
อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีสาระสาคัญของการประชุมคือชี้แจงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
การนัดหมายเดินทางไปยังจุดที่ตั้งขบวนของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
จุดที่ตั้งขบวน เวลาการเคลื่อนขบวน และจุดนัดหมายการขึ้นรถบัสเดินทางกลับมหาวิทยาลัย
๒.๒ ผลการดาเนินโครงการ (Check)
โครงการจั ด ส่ ง กระทงใหญ่ เ ข้ า ประกวดในงานประเพณี ยี เ ป็ ง เชี ย งใหม่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงามกลุ่มที่ ๑ มีผลการดาเนินโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๒.๒.๑ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

๕ คณะ
๑ วิทยาลัย

๕ คณะ
๑ วิทยาลัย



ระดับ ๔

ระดับ ๔.๗๓



ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐



เชิงปริมาณ :
๑. นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนกระทง
เชิงคุณภาพ :
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา :
๑. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา

๒.๒.๒ ผลการใช้งบประมาณ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ านวนทั้ ง สิ้ น ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่ น บาทถ้ ว น)
รหัสเบิกจ่าย ๐๓-๐๑-๐๕-๐๑๔ งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งหมด จานวน ๓๕๙,๙๓๑.๗๖ บาท (สามแสนห้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘
๒.๒.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ลาดับ
รายการ
๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดทารถกระทงใหญ่
๒ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๓ ค่าเช่าเครื่องเสียง
๔ ค่าเช่าชุด และค่าจ้างแต่งหน้า ทาผม ผู้ร่วมเดินขบวน
๕ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบขบวน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
๑๙๔,๐๐๐
๒,๕๓๑.๗๖
๘,๐๐๐
๑๐๒,๐๐๐
๕๓,๔๐๐
๓๕๙,๙๓๑.๗๖

หมายเหตุ

๒.๒.๔ ผลสรุปจากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ

รายละเอียด

๑

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิน่
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

๒

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๑๕๔

๔๒

๔

๐

๐

๑๗๓

๒๒

๕

๐

๐

ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ

รายละเอียด

๓

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบัน
การศึกษา และชุมชน
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชี้นาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่และชุมชนให้ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสามัคคี
ในหมู่คณะ อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีร่วมกัน
กิจกรรมครั้งนี้สร้างคุณค่าต่อชุมชน / สังคม
ความพึงพอใจโดยรวม

๔

๕
๖

มาก
ที่สุด
(๕)

มาก
(๔)

ปาน
กลาง
(๓)

น้อย
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๑๖๑

๓๑

๘

๐

๐

๑๗๘

๒๐

๒

๐

๐

๑๘๗
๑๘๙

๑๓
๑๑

๐
๐

๐
๐

๐
๐

สรุปรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๑) กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จากการ
ส ารวจความคิดเห็ น คณาจารย์ บุคลากร นักศึก ษา จ านวน ๒๐๐ คน ระดับความพึง พอใจ
มากที่สุด ๑๕๔ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๓.๘๕
๒) กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสารวจความคิดเห็ น
คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา จ านวน ๒๐๐ คน ระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ๑๗๓ คน
คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๓๓
๓) กิจกรรมครั้งนี้เป็น การสร้างเครือข่ายความร่ว มมือด้านศิล ปวัฒนธรรมและสั มพันธภาพอันดี
ระหว่างสถาบันการศึกษา และชุมชน จากการสารวจความคิดเห็น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
จานวน ๒๐๐ คน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๑๖๑ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๐๓
๔) กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชี้นาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และชุมชน ให้ตระหนักเห็น
ความสาคัญของประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็ นการสร้าง
วัฒนธรรมอันดีร่วมกัน จากการสารวจความคิดเห็น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จานวน ๒๐๐ คน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๑๗๘ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๔๕
๕) กิจกรรมครั้งนี้สร้างคุณค่าต่อชุมชน / สังคม จากการสารวจความคิดเห็น คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา จานวน ๒๐๐ คน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ๑๘๗ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๖๘
๖) ความพึงพอใจโดยรวม จากการสารวจความคิดเห็น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จานวน ๒๐๐
คน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๑๘๙ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๗๓

ข้อคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจการดาเนินโครงการ
๑) เป็นโครงการที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
๒) อาหารอร่อยมากๆ
๓) สวัสดิการดีมาก
๔) ขบวนกระทงมีความสวยงามมาก
๕) การบริการดีมาก
๖) ขอให้จัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ
๗) ประทับใจโครงการนี้มาก
๘) ขบวนกระทงปีนี้มีความสวยงามมากๆ ไม่ผิดหวังที่รอชม
๒.๒.๕ ปัญหาและอุปสรรค
๑) การจราจรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังจุดที่ตั้งขบวนกระทงติดขัด อีกทั้งระหว่าง
นักศึกษาเดินทางจากรถบัสไปยังจุดที่ตั้งขบวนกระทงเกือบเกิดอุบัติเหตุโดนรถมอเตอร์ไซด์ชน
๒.๒.๖ ข้อเสนอแนะการดาเนินงานในครั้งต่อไป
๑) จัดนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนคอยอานวยความสะดวก และดูแลการจราจร การเดินทาง
จากรถบัสไปยังจุดที่ตั้งขบวนกระทง
๒.๒.๗ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ปัญหาและอุปสรรค
- เรื่ องการเช่า เครื่ อ งเสี ยงคณะกรรมการควรตกลงกันในที่ ประชุม ให้ ชัดเจนว่าจะเลื อ ก
ผู้ค้ารายใด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ครั้งต่อไปให้สถาบัน ภาษาฯ ติดต่อเรื่องการเช่าเครื่องเสียงด้วยตัวเอง และมอบหมายให้
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ดูแล
- เครื่องเสียงที่เช่ามาในปีนี้เป็นที่น่าพอใจมาก ระบบเสียงดี
๒.๓ การปรับปรุงและพัฒนาจากโครงการในปีที่ผ่านมา (Act)
ข้อเสนอแนะจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ด้ า นการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ควรมี ที่ ป รึ ก ษาที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านระเบียบการเบิกจ่าย กระทรวงการคลังที่มีประสบการณ์ให้คาแนะนา ในการจัดซื้อ
วันสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้

การปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ศึ ก ษาระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย
ของกระทรวงการคลังเพิ่มเติม และมีการปรึกษาหารือ
กับผู้รับเหมาจัดสร้างรถกระทงใหญ่เป็นระยะเกี่ยวกับ
รายการวั ส ดุ ที่ จ ะท าการเบิ ก จ่ า ย ให้ อ ยู่ ใ นรายการ
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
เอกสารประกอบการดาเนินโครงการ
----------------------------------------ลาดับ
รายละเอียด / เรื่อง
๑ โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี
ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
๒ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการดาเนินโครงการจัดส่งกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
๓ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานจัดทาขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเดือนยี่เป็ง
เชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
๔ ใบมอบหมายภาระงานโครงการจัดส่งกระทงใหญ่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวดในงาน
ประเพณี ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗
๕ ภาพร่างแบบรถกระทงใหญ่
๖ กาหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี
๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงใหม่

ลงวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

-

หมายเหตุ
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
ภาพการดาเนินโครงการ
วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
----------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ ๑
งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รูปภาพการดาเนินงานสร้างรถกระทง
โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย

รูปภาพผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมชมการลองไฟรถกระทงใหญ่

ภาพประกอบการส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗

รูปภาพการรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ ๑
งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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