
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  “เทคนิคการจัดโครงการให้ประสบความส าเร็จและเทคนิคการเบิกงบประมาณให้

เป็นไปตามแผนการใช้งาน” 
วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 

 

Key Success Factor (ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ) “เทคนิคการจัดโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จ” 

 ก่อนจัดการโครงการ 
1. มีกำรวำงแผนจัดท ำโครงกำรล่วงหน้ำ ภำยใน1 เดือนก่อนจัดโครงกำร และตรวจสอบตัวชี้วัด

โครงกำรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์คณะแพทยศำสตร์  
2. ตรวจเช็ดงบประมำณมำจำกแผนงำน หมวดรำยจ่ำยไหน และสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยอะไรได้

บ้ำง    
3. ศึกษำ กฎ ระเบียบ และท ำควำมเข้ำใจด้ำน และขั้นตอนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดโครงกำร/

กิจกรรมในประเด็นดังนี้ 

 ด้านการเขียนโครงการ (ระบุหัวข้อให้ครบถ้วน สมบูรณ์) ดังนี้ 
1) ชื่อโครงกำร 
2) โครงกำรมีควำมสอดคล้องด้ำนใด  
3)  ผู้รับผิดโครงกำร  
4) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
5) หลักกำรและเหตุผล 
6) วัตถุประสงค์โครงกำร 
7) ระยะเวลำด ำเนินกำร 
8) วัน และสถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
9) เป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
10) ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของโครงกำร 
11) งบประมำณทีใช้ในกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำร 
12) วิธีกำรประเมินผลกิจกรรม 
13) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
14) รำยละเอียดก ำหนดกำรโครงกำร 
 
 
 
 



ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
หรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ 

 ด้านการบริหารงบประมาณ 
ข้อตกลง มาตรฐานการให้บริการ 

1. ภำควิชำ/หน่วยงำน/บุคลำกรมีรำยละเอียดกำรขออนุมัติใช้
งบประมำณ 

1. มีกำรคุมยอดงบประมำณคงเหลือเป็นประจ ำ
ทุกวันที่มีกำรขอผูกพันและเบิกจ่ำยงบประมำณ 

2. งบประมำณมีรองรับและเพียงพอ 2. ส่งคืนเอกสำรภำยใน 3 วันหลังจำกได้รับ
เอกสำรเมื่อเอกสำรไม่ถูกต้อง/งบประมำณไม่
เพียงพอหรือผู้มีอ ำนำจไม่อนุมัติ 

3. กำรขอผูกพันงบประมำณเป็นไปตำมประเภท/รำยกำร หมวด
รำยจ่ำย และจ ำนวนวงเงิน 

3. รำยงำนกำรใช้งบประมำณประจ ำเดือนและ
รำยงำนงบประมำณคงเหลือของภำควิชำ/
หน่วยงำนภำยใน  15  วันของเดือนถัดไป 

4. กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. รำยงำนมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เข้ำใจง่ำย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน ำไปวิเครำะห์ได้ 

5. กำรขอใช้งบประมำณเป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด - 
6. ได้รับกำรอนุมัติกำรใช้งบประมำณจำก ผู้มีอ ำนำจ - 
7. มีกำรติดตำมและรำยงำนกำรผูกพันและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ประจ ำเดือน/ไตรมำส/ประจ ำป ี

- 

8. มีรำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 กรณีการท าสัญญายืมเงิน 
ข้อตกลง ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ต้องกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร น ำส ำเนำเรื่องที่ได้รับกำรอนุมัติพร้อมกรอก
แบบฟอร์มสัญญำยืม จ ำนวน 2 ฉบับ น ำแบบฟอร์มสัญญำยืมพร้อมส ำเนำเรื่องที่ต้องกำร
ยืมเงิน มำยื่นเรื่องที่งำนคลัง 

1. ผู้ขอยืม 

2. งำนคลังตรวจสอบเอกสำรและภำระผูกพันหนี้สิน 
    กรณีติดภำระผูกพัน  ส่งกลับผู้ขอยืมเงิน 
    กรณีไม่ติดภำระผูกพัน  เสนอผู้บริหำรลงนำม 
หมายเหตุ 
    บุคลากรท ำสัญญำยืมเงินรองจ่ำยได้ไม่เกิน 50,000 บำท 
    หัวหน้างานท ำสญัญำยืมเงินรองจ่ำยได้ไม่เกิน 100,000 บำท 
    ถ้ำไม่อยู่ในเกณฑ์ผู้ยืมต้องท ำหนังสือขออนุมัติเป็นรำยกรณี 

2. งำนคลัง 

3. เสนอเรื่องให้ผู้บริหำรลงนำม 
    - ถ้ำยืมเงินไม่เกิน 200,000 บำท ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์ฯ ลงนำม 
    - ถ้ำยืมเงินต้ังแต่ 200,000 ถึง 500,000 บำท คณบดีคณะแพทยศำสตร์ลงนำม 
    - ถ้ำยืมเงินเกิน 500,000 บำท อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนำม 
 

3. งำนคลัง 

4. หลังจำกผู้บริหำรอนุมัติสัญญำยืมเงินแล้วส่งให้เจ้ำหน้ำที่เตรียมจ่ำยเงิน 
    - ถ้ำยืมเงินไม่เกิน 10,000 บำท จะจ่ำยเป็นเงินสด 
    - ถ้ำยืมเงินเกิน 10,000 บำท จะจ่ำยเป็นเช็ค 

4. งำนคลัง 

ระหว่างจัดโครงการ 
1. ประชำสัมพันธ์จัดโครงกำร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบอย่ำงทั่วถึง  

(บันทึกหนังสือเชิญเข้ำร่วม แผ่นพับ ผ่ำน Website ส่ง E-mail ลงข่ำวรำยสัปดำห์) 
2. เตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำรประกอบกำรบรรยำย และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ    

ประสำนงำนกับยำนยนต์ เรื่อง รถรับ-ส่งวิทยำกร  ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
ประสำนงำนกับอำคำรสถำนที่ประชุม 
ประสำนงำนกับงำนโสตทัศนศึกษำ อุปกรณ์เครื่องมือในกำรน ำเสนอ   

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1. สรุปค่ำใช้จ่ำย และตรวจสอบควำมถูกต้องเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรหลังเสร็จ

โครงกำรภำยใน 15 วัน 
2. สรุปแบบประเมินโครงกำรตำมตัวชี้วัดของแผนส่งให้งำนนโยบำยและแผน 

 
Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ) “เทคนิคการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน” 



1. ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกแหล่งที่มำ 
2. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยใช้ข้อมูลเดิมจำกปีที่ผ่ำนมำน ำมำ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรทุกประเภท 
3. ศึกษำ กฎ ระเบียบ และคู่มือ จำกงำนคลังและพัสดุ ในเรื่อง กำรเบิกจ่ำย  จัดซื้อจัดจ้ำง และ

ลงทะเบียนคุมเงินงบประมำณ กำรส่งของ และตรวจรับพัสดุตำมก ำหนด 
4. ติดตำมและเร่งรัดโครงกำรใหญ่ ๆ ในไตรมำสแรก พร้อมกับเร่งรัดบริษัท/หน่วยงำนให้ส่งของ/

ให้ตรงตำมสเปคที่สั่งซื้อในกำรตรวจรับพัสดุ ให้เสร็จสิ้นภำยในก ำหนดพร้อมเอกสำรให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน   

5. เร่งรัดกำรเงินในกำรตัดยอดเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมไตรมำส 
6. ตรวจสอบรำยงำนงบประมำณของหน่วยงำนทุกเดือน 
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Work shop)ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ต้องเบิกจ่ำย หรือจัดท ำคู่มือ 

 
 

 
 
 
ผู้จัดโครงกำรโดย : งานบริหารระบบคุณภาพ 

 


