งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “เทคนิคการจัดโครงการให้ประสบความสาเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนการใช้งาน”
วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
1. น.ส.สายรุ้ง ตรีสงฆ์
วิทยากรบรรยายเนื้อหาประเด็นในการการจัดการความรู้ KM
2. นางรัชนีพร อุปไมย
วิทยากรบรรยายเรื่อง การจัดโครงการให้ประสบความสาเร็จ
3. นางสาวนัฑพร เสนาปินฑ์ วิทยากรบรรยายเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
กลุ่มที่ 1
1. นาวสาวนิตยา
ขวัญสุวรรรณ
2. นางสาวสุนันทา
รักสนิท
3. นางสาววิไลวรรณ
ทิพสิงห์
4. นางสาววชิราพรรณ์
รอดเกิด
5. นางสาวจันทร์เพ็ญบุญเคลิ้ม
6. นางสาวชญาสินี
ตั้งศรีมงคล Fa+Note
7. นางสาวสรัลรัตน์
สุขศิลป์
8. นางสาวศราณี
ตรีสุคนธ์
9. นายศิริพงษ์
อ้อนจันทร์
10. นางสาวจารุวรรณ สมนึก
11. นางสาวประคองศรี
ผ่องภิรมย์
12. นางสาวเกวลิน
ยิ่งประเสริฐ
กลุ่มที่ 2
13.นางสาวศุภวรรณ
พันธ์ภักดี
14.นางสาวสุกัญญา
พงษ์มาลา
15.นางณฐพร
เทศมหา
16.นางสาวลัดดาวัลย์
เหมือนแย้ม
17.นางสาวรัชนีพร
อุปไมย
Fa+Note
18.นางสาวสมทรง
ภารพงษ์
19.นางสาวรัตนา
จาปาเกิดทรัพย์
20.นางสาวนิตยา
ทองแก้ว
21.นางสาวอาภาพร
อาษาคง
22.นางณฐพร
เทศมหา
23.นางสาววรรณดี
ศรีษะเสือ
กลุ่มที่ 3
24.นางสาวนัฑพร
25.นางสาวธัญญาดา
26.นางมุขดา

เสนาปินฑ์
โฉมเขียว
ทันสมัย

27.นางสาวปัทธนกาญจน์ ผดุงกิจ
28.นางสาววนัสสุดา
29.นายอดิศร
30.นางสาวบุษบา
31.นางรัตนาภรณ์
32.นางสาวปัทมา
33.นายทศพร
34.นางสาวสุปราณี

เดวิเลาะ
แสงซื่อ
โฉมฉิน
สิงโตทอง
สดมุ้ย
ทองมาก
ทุมสิทธิ์

Fa+Note

วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้
 Dialog
 Success Story Telling (SST)
 The World Cafe
 อื่น ๆ กรุณาระบุ
Key Success Factor (ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ) “เทคนิคการจัดโครงการให้ประสบความสาเร็จ”
 ก่อนจัดการโครงการ
1. มีการวางแผนจัดทาโครงการล่วงหน้า ภายใน1 เดือนไหนก่อนจัดโครงการ และตรวจสอบตัวชี้วัด
โครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
2. ตรวจเช็ดงบประมาณมาจากแผนงาน หมวดรายจ่ายไหน และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
3. ศึกษา กฎ ระเบียบ และทาความเข้าใจด้าน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ/
กิจกรรมในประเด็นดังนี้
 ด้านการเขียนโครงการ (ระบุหัวข้อให้ครบถ้วน สมบูรณ์) ดังนี้
1) ชื่อโครงการ
2) โครงการมีความสอดคล้องด้านใด
3) ผู้รับผิดโครงการ
4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5) หลักการและเหตุผล
6) วัตถุประสงค์โครงการ
7) ระยะเวลาดาเนินการ
8) วัน และสถานที่ดาเนินโครงการ
9) เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
10) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
11) งบประมาณทีใช้ในการดาเนินงานจัดโครงการ
12) วิธีการประเมินผลกิจกรรม
13) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14) รายละเอียดกาหนดการโครงการ

กาหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง หรือ
มอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ
 ด้านการบริหารงบประมาณ
ข้อตกลง
มาตรฐานการให้บริการ
1. ภาควิชา/หน่วยงาน/บุคลากรมีรายละเอียดการขออนุมัติใช้
1. มีการคุมยอดงบประมาณคงเหลือเป็น
งบประมาณ
ประจาทุกวันที่มีการขอผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณ
2. งบประมาณมีรองรับและเพียงพอ
2. ส่งคืนเอกสารภายใน 3 วันหลังจากได้รับ
เอกสารเมื่อเอกสารไม่ถูกต้อง/งบประมาณ
ไม่เพียงพอหรือผู้มีอานาจไม่อนุมัติ
3. การขอผูกพันงบประมาณเป็นไปตามประเภท/รายการ หมวด
3. รายงานการใช้งบประมาณประจาเดือน
รายจ่าย และจานวนวงเงิน
และรายงานงบประมาณคงเหลือของ
ภาควิชา/หน่วยงานภายใน 15 วันของ
เดือนถัดไป
4. การใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบทีเกี่ยวข้อง
4. รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจ
ง่ายโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนาไป
วิเคราะห์ได้
5. การขอใช้งบประมาณเป็นไปตามเวลาที่กาหนด
6. ได้รับการอนุมัติการใช้งบประมาณจาก ผู้มีอานาจ
7. มีการติดตามและรายงานการผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาเดือน/ไตรมาส/ประจาปี
8. มีรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
 กรณีการทาสัญญายืมเงิน
ข้อตกลง
1. ผู้ที่ต้องการขอยืมเงินทดรองราชการ นาสาเนาเรื่องที่ได้รับการอนุมัติพร้อมกรอก
แบบฟอร์มสัญญายืม จานวน 2 ฉบับ นาแบบฟอร์มสัญญายืมพร้อมสาเนาเรื่องที่ต้องการ
ยืมเงิน มายื่นเรื่องที่งานคลัง
2. งานคลังตรวจสอบเอกสารและภาระผูกพันหนี้สิน
กรณีติดภาระผูกพัน ส่งกลับผู้ขอยืมเงิน
กรณีไม่ติดภาระผูกพัน เสนอผู้บริหารลงนาม
หมายเหตุ
บุคลากรทาสัญญายืมเงินรองจ่ายได้ไม่เกิน 50,000 บาท
หัวหน้างานทาสัญญายืมเงินรองจ่ายได้ไม่เกิน 100.000 บาท
ถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ผู้ยืมต้องทาหนังสือขออนุมัติเป็นรายกรณี
3. เสนอเรื่องให้ผู้บริหารลงนาม
- ถ้ายืมเงินไม่เกิน 200,000 บาท ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์ฯ ลงนาม
- ถ้ายืมเงินตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาท คณบดีคณะแพทยศาสตร์ลงนาม
- ถ้ายืมเงินเกิน 500,000 บาท อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ขอยืม
2. งานคลัง

3. งานคลัง

4. หลังจากผู้บริหารอนุมัติสัญญายืมเงินแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมจ่ายเงิน
4. งานคลัง
- ถ้ายืมเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะจ่ายเป็นเงินสด
- ถ้ายืมเงินเกิน 10,000 บาท จะจ่ายเป็นเช็ค
ระหว่างจัดโครงการ
1. ประชาสัมพันธ์จัดโครงการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบอย่างทั่วถึง
(บันทึกหนังสือเชิญเข้าร่วม แผ่นพับ ผ่าน Website ส่ง E-mail ลงข่าวรายสัปดาห์)
2. เตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบการบรรยาย และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
ประสานงานกับยานยนต์ เรื่อง รถรับ-ส่งวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประสานงานกับอาคารสถานที่ประชุม
ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษา อุปกรณ์เครื่องมือในการนาเสนอ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
1. สรุปค่าใช้จ่าย และตรวจสอบความถูกต้องเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการหลังเสร็จโครงการ
ภายใน 15 วัน
2. สรุปแบบประเมินโครงการตามตัวชี้วัดของแผนส่งให้งานนโยบายและแผน
Key Success Factor (ปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็จ) “เทคนิคการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน”
1. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากแหล่งที่มา
2. วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ข้อมูลเดิมจากปีที่ผ่านมานามาวิเคราะห์
ความต้องการทุกประเภท
3. ศึกษา กฎ ระเบียบ และคู่มือ จากงานคลังและพัสดุ ในเรื่อง การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง และ
ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ การส่งของ และตรวจรับพัสดุตามกาหนด
4. ติดตามและเร่งรัดโครงการใหญ่ ๆ ในไตรมาสแรก พร้อมกับเร่งรัดบริษัท/หน่วยงานให้ส่งของ/ให้
ตรงตามสเปคที่สั่งซื้อในการตรวจรับพัสดุ ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดพร้อมเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
5. เร่งรัดการเงินในการตัดยอดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
6. ตรวจสอบรายงานงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop)ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ต้องเบิกจ่าย หรือจัดทาคู่มือ

ประมวลภาพกิจกรรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคนิคการจัดโครงการประสบความสาเร็จและเทคนิค
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติของกิจกรรม After Action Review (AAR) เพื่อทบทวนบทเรียน
ภายหลังการปฏิบัติงานและจดบันทึกบทเรียนที่ได้รับอย่างเป็นระบบ
1.เป้าหมายของการร่วมประชุม Cop ครั้งนี้คืออะไร
1.1 ต้องการทราบระเบียบให้การทางานถูกต้องมากขึ้น มีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น
Work Instruction ให้ดูเป็นแนวทาง
1.2 ต้องการให้มีคู่มือการจัดทาโครงการ หรือขั้นตอน Work Instruction การเขียนโครงการตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์
1.3 ดึงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลออกมาร เผยแพร่ต่อผู้อื่น
1.4 เป็นการแบ่งปั่นความรู้ประสบการณ์ที่มีร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
1.5 รวบรวมความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นร่วมกันให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
1.6 รวบรวมเทคนิคและได้รับเทคนิคของการจัดโครงการให้ประสบความสาเร็จ
1.7 รวบรวมเทคนิคและได้เทคนิคของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
1.8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเพิ่มขึ้น รู้วิธี/ขั้นตอนทั้งภาควิชาทฤษฏีและปฏิบัติในการจัดโครงการให้
ประสบความสาเร็จ/การเบิกจ่าย
1.9 เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นาเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้ไปประยุกต์ในหน่วยงาน
1.20 ทราบเทคนิคการดาเนินงานและปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
1.21 ทราบแนวปฏิบัติที่ดี และเข้าใจตรงกัน
1.22 เป้าหมายต้องการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
2.1 ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ความเข้าใจ และเทคนิคที่ดีระหว่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ได้รับความรู้จากผู้อื่น ได้แบ่งปั่น และข้อสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2.3 ได้เทคนิคการจัดโครงการ และใช้งบประมาณตามแผน
2.4 ได้ทราบปัญหาในการจัดโครงการ
2.5 ทาให้งานมีประสิทธิภาพ การนาเทคนิคที่ดีต่าง ๆ สู่การปฏิบัติได้จริง
2.6 ได้ทางานเป็นทีม ต่างคนให้ความร่วมมือ มีความสามัคคี แบ่งปั่น แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
2.7 ทราบระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบจัดซื้อจัดจ้างในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2.8 รวบรวมวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. สิ่งที่เกินคาดหวังอะไร
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้ทราบฟังปัญหา และวิธีการป้องกัน แก้ไข
3.2 ได้รับเทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มขั้น มากทั้งการจัดโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3.3 ได้พบเพื่อนใหม่ต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ
3.5 เกิดความร่วมมือร่วมใจของแต่ละหน่วยงาน
3.6 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้งานคลังและพัสดุ
3.7 ได้รับความรู้และความสนุกสนานในการมาร่วมกันทาKM

4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
4.1 การสรุป และระดมความคิด KM หลังจบแต่ละกลุ่ม
4.2 การระดมความคิดเห็นยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีเวลาที่จากัด
5. ท่านคิดจะกลับไปทาอะไร
5.1 ปิดโครงการที่ทาอยู่ให้ถูกต้องตามเทคนิคที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.2 จัดโครงการให้ประสบความสาเร็จตามความรู้ที่ได้รับ
5.3 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้ตามแผน
5.4 ทางานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย
5.5 มีการวางแผนในการจัดทาโครงการที่ถูกต้องตามขั้นตอน
5.6 มีการตรวจสอบขั้นตอนที่ถูกต้อง
5.7 วางแผนสาหรับในการจัดทาโครงการและแผนงบประมาณปี 2559
5.8 ดาเนินการวางแผนและจัดทาแผนในปีต่อไป
5.9 นาเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ
5.10 นาเทคนิคและความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5.11 ทาเรื่องอื่น ๆ อีก
5.12 ปรับปรุงและแก้ไขวิธีการทางานและทาโครงการตามที่ได้รับข้อมูลมา
5.13 ไปถ่ายทอดความรู้ที่ได้ทา KM ต่อเพื่อนร่วมงาน
5.14 ปรับปรุงสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

ปัญหาเบื้องต้นที่พบบ่อย
ลาดับ
ปัญหาการจัดโครงการ
1 การเขียนโครงการ ใส่รายละเอียดไม่ถูกต้องและไม่
ครอบคลุม
2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย และจากัดกว่า
ที่ขอตั้งงบ
3
4
5
6

แนวทางแก้ไข
ควรระบุประเด็นให้ครบถ้วนปฏิบัติตาม
แบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน
คณะฯ มีงบประมาณจากัด โครงการที่เสนอ
ขอมีจานวนมากว่างบประมาณที่มีทาให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนแก้ไขโครงการที่เสนอขอให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่คณะมีอยู่
การเปลี่ยนระบบการทางานของการเงินและพัดสุไม่ จัดทาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฉบับปัจจุบัน
มีเอกสารเวียนแจ้งให้ทราบ ทาให้มีการแก้ไขเอกสาร
ไม่จบสิ้น
ระยะเวลาการจัดโครงการไม่เพียงพอทาให้การ
ภาควิชา/หน่วยงานควรมีการจัดทาแผนงาน
ดาเนินโครงการทาให้พบปัญหา
โครงการล่วงหน้า เช่น แผนระยะสั้น/ระยะ
จัดส่งโครงการกระชันชิด ทาให้อนุมัติ/การจัดซื้อ จัด กลาง และระยะยาว
จ้างและเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ทันตามการใช้เงิน
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีเวลาและไม่เห็นความสาคัญ มีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับในการเข้าร่วม
ของการจัดโครงการ
โครงการ

ลาดับ
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ
แนวทางการแก้ไข
1 ตามกรรมการจัดซื้อ/ตรวจรับไม่ได้ ทาให้เซ็นเอกสาร กรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งกรรมการล่วงหน้า
ล่าช้า
2 เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบไม่สมบูรณ์ ควรจัดทาใบ Check-list และใบปะหน้า
เอกสารทุกครั้งเพื่อปกป้องการผิดพลาดของ
เอกสาร
3 มีการเร่งใช้งบประมาณเร็วกว่าปกติทาให้เกิดปัญหา ดาเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยและ
คณะ (ตามไตรมาส)
4 การจ่ายเงินค่าตอบแทนล่าช้าทาให้จ่ายเงินอาจารย์ ภาควิชาควรทาตามลาดับขั้นตอนการเบิกจ่าย
พิเศษไม่ตรงกับวันที่สอน
เพื่อลดการทางานช้าช้อน
5 หลักการเบิกเงินมีการเปลี่ยนแปลง
จัดทาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานฉบับปัจจุบัน

