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คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

กระบวนการจัดการโครงการ/สื่อกิจกรรม 

 
 

งานประชาสัมพนัธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
กองกลาง 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท ำโดย สบิเอกสมศกัดิ์ สันติวงศกร 
วันที่จัดท ำ 
1  มกรำคม 2561 

ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพเิศษ แก้ไขครั้งที…่……………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการจัดการโครงการ/สื่อกิจกรรม 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดกำรโครงกำร/สื่อกิจกรรม ให้มีมำตรฐำนและถือปฏิบัติใน
แนวทำงเดียวกันในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำระงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อกิจกรรม 
งำนประชำสัมพันธ์ ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำก
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรโครงกำร/สื่อกิจกรรม นี้ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 1 กิจกรรม 
โดยครอบคลุมกำรจัดท ำโครงกำร กิจกรรม ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล และรำยงำนผล ที่อ้ำงอิงแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งมีเนื้อหำ
ครอบคลุม วิธีกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนกำรของภำระหน้ำที่  
 
3. ค าจ ากัดความ 

มำตรฐำน คือ สิ่งทีเ่อำเป็นเกณฑ์ส ำหรบัเทียบก ำหนด ทั้งในด้ำนปริมำณ และคุณภำพ (พจนำนกุรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Performance Standard) เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่ำเป็นเกณฑ์ที่น่ำพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ท ำได้ โดยจะมีกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนด
มำตรฐำนหลำยๆ ด้ำน อำทิ ด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงำน 
 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง หมำยถึง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง ของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
 เจ้ำของเรื่อง หมำยถึง งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 4.1 อธิกำรบด ี อนุมัติโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ 
 4.2 รองอธิกำรบดี  พิจำรณำและกลั่นกรองโครงกำรและกำรเบกิจ่ำยเงิน  
 4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  พิจำรณำและเสนอขออนุมัติโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงิน  
 4.4 หัวหน้ำงำน   ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 4.5 บุคลำกร   ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมหน้ำทีท่ี่ได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  
 4.6 นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำรพเิศษ  ด ำเนินงำนตำมแผนงำนของโครงกำร  
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร 
และงบประมำณ 

จัดท ำและขออนุมัติโครงกำร 

อธกิำรบดีอนุมัติ 
 

ขอควำมร่วมมือ/ประชุม/มอบหมำยงำน 

เตรียมกำรจัดกิจกรรม 

ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง

พัสดุ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้ำง 

อธกิำรบดีอนุมัติ 
 

ขออนุมัติเงิน 
ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำน 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินขออนุมัติและยืมเงิน 

 

อธกิำรบดีอนุมัติ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

1.  จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร
และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (สงิหำคม – 
กันยำยน  
ของทุกปี) โดยก ำหนด 
โครงกำร/กิจกรรม และ
งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน  

สิงหำคม – 
กันยำยน 

นักประชำ 
สัมพันธ์ 

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติ
กำรและ
งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจ ำป ี 

1) แผน
ยุทธศำสตร์
ของมหำ 
วิทยำลยั 

 

ขออนุมัติเงิน 
ค่ำใช้สอย 

 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินขออนุมัติและยืมเงิน 

อธกิำรบดีอนุมัติ 
 

จัดกจิกรรม 

ขออนุมัติเบิก
จ่ำยเงินและส่ง
ใช้ใบส ำคัญ 

ประเมินผลโครงกำร 

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

จัดท ำแผนปฏิบตัิกำร 
และงบประมำณ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโครงกำร และ
เสนอขออนุมัติ ตำม
แผนงำน/กิจกรรมที่
ก ำหนดในแผนปฏบิัติ
กำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี   

3 วัน นักประชำ 
สัมพันธ์ 

แบบเสนอ
โครงกำร 

1) แผน 
ปฏิบตัิกำร/
งบประมำณ
รำยจ่ำย
ประจ ำปี 
2) ระเบียบ 
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน 
3) ระเบียบ
กำรเบิกจ่ำย 
เงินค่ำ ตอบ
แทน/ใช้
สอย/วัสด ุ
4) พ.ร.บ.
กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงพัสด ุ
5) ระเบียบ
เงินรำยได้
มหำวิทยำลัย 

3. 
 เสนออธิกำรบดี เพื่อ

อนุมัติ 
 
 

5 วัน นักประชำ 
สัมพันธ์ 

  

4.  
ขอควำมร่วมมือ
หน่วยงำน/บุคคลเพื่อ
ช่วยปฏิบัตงิำนต่ำงๆ
และจัดประชุม
ปรึกษำหำรือ/หรือ
มอบหมำยงำน  

 
นักประชำ 
สัมพันธ์ บันทึกข้อควำม  

5. 
 เตรียมกำรจดักิจกรรม   นักประชำ 

สัมพันธ์ 
  

 
6. 

 เสนอควำมต้องกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุที่ใช้
ในกำรจัดกิจกรรม ผ่ำน
เจ้ำหน้ำที่พัสด ุ 
 
 

ก่อนวันจัด
กิจกรรม 
15 วัน 

เจ้ำหน้ำที ่
ธุรกำร 

บันทึกข้อควำม พ.ร.บ.กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง
และบริหำร
พัสด ุ

อธกิำรบดี 
อนุมัติ 

 

ขอควำมร่วมมือ/ประชุม/
มอบหมำยงำน 

เตรียมกำรจัดกิจกรรม 

ขออนุมัติ
จัดซื้อจัด
จ้ำงพัสดุ 

จัดท ำโครงกำร 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

7.  เจ้ำหน้ำที่พัสดุเสนอขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจำ้งต่อ
อธิกำรบดี และยืมเงิน 

7 วัน เจ้ำหน้ำที ่
พัสด ุ

  

8.  อธิกำรบด/ีรองอธิกำร 
บดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
อนุมัติกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง 
 

3 วัน    

 
9. 

 เสนอขออนุมัติเงิน
ค่ำตอบแทนส ำหรบั
วิทยำกร กรรมกำรและ
ผู้ปฏิบตัิงำนต่ำงๆ และ
ยืมเงิน 
 

ก่อนวันจัด
กิจกรรม 
7 วัน 

เจ้ำหน้ำที ่
ธุรกำร 

บันทึกข้อควำม 1) ระเบียบ
กำรเบิกจ่ำย 
เงินค่ำ 
ตอบแทน 
2) ระเบียบ
ว่ำด้วย
กำรเงินและ
ทรัพย์สิน 
มอบ. 

10. 
 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

เสนอขออนุมัติและยืม
เงิน 

3 วัน เจ้ำหน้ำที ่
กำรเงิน 

  

11. 
 อธิกำรบด/ีรองอธิกำร 

บดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
อนุมัติเงิน 

 
3 วัน 

   

 
12. 

 เสนอขออนุมัติเงิน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรส ำหรับ
วิทยำกร กรรมกำร  
และค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน 
 

ก่อนวันจัด
กิจกรรม 
7 วัน 

เจ้ำหน้ำที ่
ธุรกำร 

1) บันทึก
ข้อควำม 
2) สัญญำ 
ยืมเงิน 

1) ระเบียบ
กำรเบิกจ่ำย 
เงินค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน 
2) ระเบียบ
เงินรำยได้
มหำวิทยำลัย 
3) ระเบียบ
มหำวิทยำลัย
ว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรฯ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 

อธกิำรบดี 
อนุมัติ 

 

ขออนุมัติเงิน 
ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำน 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
ขออนุมัติและยืมเงิน 

อธกิำรบดี 
อนุมัติ 

 

  

ขออนุมัติเงิน 
ค่ำใช้สอย 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม 
เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

13. 
 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

เสนอขออนุมัติและยืม
เงิน 

3 วัน เจ้ำหน้ำที ่
กำรเงิน 

  

14. 
 

อธิกำรบด/ีรองอธิกำร 
บดีที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
อนุมัติเงิน 

 
3 วัน 

   

 
15. 

 จัดกิจกรรม ตำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร/กิจกรรม 

1 วัน ผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง/
หัวหน้ำ
โครงกำร 

  

 
16. 

 
 
 
 

ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงิน
และส่งใช้ใบส ำคญั 
ตำมท่ีได้รับอนุมัติและ
ยืมเงินค่ำตอบแทน/ใช้
สอย/วัสด ุ

7 วัน นักประชำ 
สัมพันธ์ และ 
เจ้ำหน้ำที ่
ธุรกำร 

บันทึกข้อควำม ระเบียบ
มหำวิทยำลัย 
ว่ำด้วยกำร
ยืมเงินทด
รองจ่ำย 

 
17. 

 ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ตำม
วิธีกำรและตัวบง่ชี้ที่
ก ำหนดในโครงกำร  

7 วัน นักประชำ 
สัมพันธ์ 

  

18.  รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมท่ี
ก ำหนดในโครงกำร  

7 วัน นักประชำ 
สัมพันธ์ 

   

หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
  กิจกรรมยอ่ยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนมุัต ิ
  แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลือ่นไหวของงำน 

จุดเช่ือมต่อระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำรเขียนกระบวนกำรไม่สำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
ขออนุมัติและยืมเงิน 

อธกิำรบดี 
อนุมัติ 

 
 

จัดกิจกรรม 

ขออนุมัติเบิก
จ่ำยเงินและส่ง
ใช้ใบส ำคัญ 
ค่ำใช้สอย 

ประเมินผลโครงกำร 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
 
 ขั้นตอนจัดท าแผนงาน/โครงการ 

6.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในหว้งเดือนสงิหำคม – กันยำยนของทุกป ี  
โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ กจิกรรม ตัวบ่งช้ี/ค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์/แผนกลยทุธ์ของมหำวิทยำลัย และ
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

6.2 จัดท ำโครงกำร กอ่นวันจัดกิจกรรม อย่ำงนอ้ย 1 เดือน และเสนอขออนุมัติโครงกำรตอ่อธิกำรบดี  
ตำมแผนงำน/กจิกรรมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ทัง้นี้ต้องด ำเนินกำรโดย ยึด
ระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ ระเบียบเงินรำยได้
มหำวิทยำลัย  และพ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุ  แล้วเสนอผู้อ ำนวยกำรกองกลำง – รองอธิกำรบดีที่ก ำกบัดูแล
กำรด ำเนินงำน พิจำรณำกลั่นกรอง และเห็นชอบโครงกำร 

6.3 เสนออธิกำรบดี เพื่ออนุมัติโครงกำร 
- กรณีอนุมัติ ด ำเนิน กำรตำมโครงกำร/แผนงำนที่ก ำหนดตอ่ไป 
- กรณีไม่อนุมัติ รำยงำนผูอ้ ำนวยกำรและรองอธิกำรบดีทรำบ/ยุติเรือ่ง 

 ขั้นตอนเตรียมการ 
6.4 เมื่อได้รบัอนุมัติโครงกำรแล้ว เริ่มด ำเนินงำนโครงกำร โดยก ำหนดงำนที่ต้องปฏิบัติต่ำงๆ และ 

จัดท ำหนงัสอืขอควำมร่วมมือหน่วยงำน/บุคคลเพื่อช่วยปฏิบตัิงำน (อำจจะจัดท ำเป็นค ำสั่งด้วย) เช่น กำรจัด
ตกแต่งสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค ก ำจัดขยะ กำรรักษำควำมปลอดภัย พิธีกำร พิธีสงฆ์ กำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูร้่วมกจิกรรม  ทั้งนี้ หำกมผีู้ปฏิบัตงิำนที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำกควรจัดประชุมปรึกษำหำรือ/หรือ
มอบหมำยงำน ก่อนวันจัดกิจกรรมอย่ำงนอ้ย 1 สัปดำห ์

6.5 เตรียมกำรจัดกิจกรรม โดยผูอ้ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำงำน/หวัหน้ำโครงกำร ประสำนกำร 

ปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด 

6.6 ขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้ำงพสัดุ เพื่อเตรียมกำรในด้ำนกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร จัดท ำบันทึกข้อควำมและแบบฟอร์มที่กองคลัง ก ำหนด เสนอควำมต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พัสด ุส่งให้เจ้ำหน้ำที่พัสด ุด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้อจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำรจัดซือ้จัดจ้ำงพสัดุ  ทั้งนี้ อำจจะยืมเงินทด
รองจ่ำยไปพร้อมกัน 

6.7 เจ้ำหน้ำที่พสัดุเสนอขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำงต่ออธิกำรบดี และยืมเงิน ตำมระบบกำรปฏิบัตงิำนของ 
กองคลงั  

6.8 อธิกำรบด/ีรองอธิกำรบดทีี่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
6.9 จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ออกใบสัง่ซือ้/จ้ำงแก่ผูป้ระกอบกำรหรือผูร้ับจ้ำง  
6.10 ขออนุมัตเิงินค่ำตอบแทน  ในกำรจัดกิจกรรม หำกมกีำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร หรอืกำร 

ตัดสินกำรประกวด/แข่งขัน จัดท ำบันทกึข้อควำมเสนอขออนุมัติเงินค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรและผู้ปฏิบัติ 
งำนต่ำงๆ และอำจจะยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน (กรณีค่ำตอบแทน ไม่มีอัตรำค่ำตอบแทนในระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงินของกระทรวงกำรคลัง ใหจ้ัดท ำบันทึกข้อควำมเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติอัตรำค่ำตอบแทน โดยอ้ำงอิง
ระเบียบ กฎหมำยของมหำวิทยำลัย) 

6.11 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เสนอขออนมุัติเสนอขออนมุัติเงิน ตำมระบบกำรปฏิบัตงิำนของกองคลงั 
6.12 อธิกำรบด/ีรองอธิกำรบดทีี่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติเงินค่ำตอบแทน 
6.13 ขออนุมัตเิงินค่ำใช้สอย  เสนอขออนุมัติเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรส ำหรบัวิทยำกร กรรมกำร  
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และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น อำหำร อำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เงินรำงวัลกำรประกวด/แข่งขัน ฯลฯ 
และอำจจะยืมเงินทดรองจ่ำยไปพร้อมกัน (กรณีค่ำใช้จ่ำยหรอืรำงวัลกำรประกวด/แข่งขัน ไม่มีในระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงินของกระทรวงกำรคลัง ใหจ้ัดท ำบันทึกข้อควำมเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติอัตรำค่ำตอบแทน โดยอ้ำงอิง
ระเบียบกฎหมำยของมหำวิทยำลัย) 

6.14 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เสนอขออนมุัติเสนอขออนมุัติเงิน ตำมระบบกำรปฏิบัตงิำนของกองคลงั 
6.15 อธิกำรบด/ีรองอธิกำรบดทีี่ได้รับมอบอ ำนำจ อนุมัติเงิน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
6.16 จัดกิจกรรม ตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร/กิจกรรม 
ขั้นตอนหลังการจัดกิจกรรม 

6.17 ขออนุมัติเบกิจ่ำยเงินและสง่ใช้ใบส ำคัญ เพื่อใช้หนีเ้งินยืมตำมที่ได้รับอนุมัต ิ
1) ค่ำตอบแทน  
    (1) จัดท ำบนัทกึข้อควำมขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร และรำยงำน 

ผลกำรปฏิบัติงำน พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจำ่ยเงิน  
(2) จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำตอบแทนวิทยำกร กรรมกำร หรือส ำหรับผู ้

ช่วยเหลือปฏิบัติงำน (เช่น นักศึกษำช่วยงำน ฯลฯ) ตำมอัตรำที่ขออนุมัติไว้ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำร
เบิกจ่ำยเงิน และสง่ใช้หนี้เงินยืม 

2) ค่ำใช้สอย  
    (1) จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับวิทยำกร/ 

กรรมกำร พร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน และสง่ใช้หนี้เงินยืม 
    (2) จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำร พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร 

เบิกจ่ำยเงิน และสง่ใช้หนี้เงินยืม 
  (3) จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำใช้สอยอื่นๆ เช่น ปัจจัย/กัณฑ์เทศน์ถวำย
พระสงฆ์ รำงวัลกำรประกวด ฯลฯ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเบกิจ่ำยเงิน และส่งใช้หนีเ้งินยืม 

3) ค่ำวัสด ุ

(1) ผู้รบัจ้ำง จัดท ำหนงัสอืสง่มอบงำน ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมใบเสรจ็รบัเงิน/
ใบส ำคัญรับเงิน และแนบส ำเนำหลักฐำนประกอบกำรหรือบตัรประจ ำตัวประชำชน 

(2) เจ้ำหน้ำที่พสัดุ เบิกจ่ำยเงินและโอนเงินใหผู้้รบัจ้ำง 
ขั้นตอนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6.18 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมวิธีกำรและตัวบง่ช้ีที่ก ำหนดในโครงกำร หรอืตำมระบบติดตำม 

ประเมินผลที่หน่วยงำนก ำหนด ได้แก่ 
1) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมำณ  เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย 
2) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภำพ โดยใช้เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลตำมระเบียบวิธีกำรประเมินผล 

6.19 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดในโครงกำร (แนวปฏิบัติที่กองแผนงำนหรือหน่วยงำน ที่
ให้งบประมำณอุดหนุน ก ำหนด)   
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7. ระบบติดตามประเมินผล 
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรโดยใช้ตัวบ่งช้ีเป็นตัวก ำกับ ระบุวิธีกำรที่ใช้ในกำร

ประเมินผลโครงกำรที่ชัดเจน รวมทั้งใช้เครื่องมือในกำรวัด   กำรติดตำมและประเมินผลท ำได้ทั้งก่อนระหว่ำง
และหลังสิ้นสุดโครงกำร หรือกำรประเมินผลตำมวัตถุประสงค์และตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 7.1 การติดตามก่อนด าเนินโครงการ เป็นกำรติดตำมเพื่อจัดท ำโครงกำร ก ำหนดกิจกรรม และวันจัด
กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 7.2 การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ เป็นกำรประเมินกระบวนกำรเตรียมกำรและกำรจัด
กิจกรรม เช่น กำรสังเกต กำรสอบถำมควำมคิดเห็น หรือกำรทดสอบ เป็นต้น 
 7.3 การประเมินสิ้นสุดโครงการ เป็นกำรประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ำเป็นไปตำมก ำหนดไว้ใน
โครงกำรหรือไม่ เช่น กำรสอบถำม กำรวิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ กำรประเมินสภำพจริง เป็นต้น 

 7.4 รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  เปน็ประจ ำทกุ 3 เดือน ตำมที่มหำวิทยำลยัก ำหนด  
 
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 แผนยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
8.2 แผนปฏิบัติกำร/งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี
8.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของส่วนรำชกำร พ.ศ.2553  
8.4 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง

ประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8.5 พระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 
8.6 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2526 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 
8.7 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรพ.ศ. 2547 
8.8 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรเงินและทรัพยส์ิน พ.ศ.2560 
8.9 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงนิรำยได้เพื่อกำรบริหำรงำนและสวัสดิกำร

พ.ศ.2558 
  
9. แบบฟอร์มที่ใช ้  
 9.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  (Data Project) 
 9.2 แบบเสนอโครงกำร 
 9.3 บันทึกข้อควำมขออนุมัติค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร (ใบสีฟ้ำ) 
 9.4 บันทึกข้อควำมขออนุมัติอัตรำค่ำตอบแทนวิทยำกร/กรรมกำร/ผู้ช่วยปฏิบัตงิำน  

9.5 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำตอบแทนวิทยำกร/กรรมกำร/ผู้ช่วยปฏิบัติงำน และสัญญำ
ยืมเงิน 
 9.6 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร (ใบสีชมพู) 
 9.7 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ และค่ำใช้จ่ำยอื่น (ปจัจัย
ถวำย/กัณฑ์เทศน์ถวำยพระสงฆ์) และสัญญำยืมเงิน 
 9.8 บันทึกข้อควำมขออนุมัติอัตรำรำงวัลกำรประกวด/แข่งขัน (กรณีไม่มีก ำหนดในระเบียบรำชกำร) 
 9.9 บันทึกข้อควำมขออนุมัตเิบกิจ่ำยเงินรำงวัลกำรประกวด/แข่งขัน  
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 9.9 บันทึกข้อควำมขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุ 
 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี ก ำหนดหมวดค่ำใช้จ่ำยใน
โครงกำร ไม่ครบ เช่น ไม่ได้ก ำหนดหมวด
ค่ำตอบแทน จะไมส่ำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณ
เพื่อเป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 
หรือค่ำตอบแทนวิทยำกร กรรมกำร จำก
โครงกำรนั้นได้ 

ในกำรจัดท ำโครงกำร เพือ่ขออนุมัติด ำเนินงำนแผนปฏิบัติ
กำรและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น ต้องใช้งบประมำณ
จำกโครงกำรบรหิำรจัดกำร เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่ำอำหำรท ำกำร
นอกเวลำรำชกำร หรือค่ำตอบแทนวิทยำกร กรรมกำร 

2) กำรจัดท ำโครงกำร ก ำหนดวัตถุประสงค์
เป้ำหมำย และตัวบ่งช้ี ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ และ แผนปฏิบัติกำรและ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี

ก ำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำย และตัวบง่ช้ี ให้สอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศำสตร์ และ แผนปฏิบัตกิำรและงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

3) ผู้ร่วมกจิกรรมมจี ำนวนไม่บรรลเุป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ กระทบกบักำรเบกิจ่ำยเงิน
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

ควรจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกินร้อยละ 
80 ของงบประมำณค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม และ
วันจัดกิจกรรมต้องจัดผู้ตรวจสอบจ ำนวนผูร้่วมกิจกรรม เพือ่
สั่งค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เพิม่เติมให้เพียงพอ 

4) กำรขออนุมัตจิัดซื้อจัดจ้ำง ด ำเนินกำรไม่
ทันก ำหนดวันจัดกจิกรรม 

ประสำนกบัเจ้ำหน้ำที่พสัดุ หลังวันได้รบัอนุมัติโครงกำรเป็น
ล ำดับแรก 

 
 


