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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญ 
      ในปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยได้ใช้การเบิกจ่าย โครงการวิจัย บริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน เป็นเกณฑ์ในการขอทุนสนับสนุนทุนในแต่ละ
ประเภท ซึ่งโครงการที่เบิกจ่ายล่าช้าจะส่งผลต่อการขอทุนสนับสนุน นอกจากนี้ กองคลังของมหาวิทยาลัย ยังมี
การติดตามการเบิกจ่ายกับหัวหน้าโครงการฯ ด้วย ในสถานะภาพที่เป็นลูกหนี้ของมหาวิทยาลัย หากหัวหน้า
โครงการฯไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด ก็จะส่งผลต่อการไม่สามารถเสนอขอโครงการฯได้ และ
สามารถส่งผลทำให้จำนวนโครงการฯของคณะในภาพรวมลดลงได้ เป็นผลต่อเนื่องถึง ตัวชี้วัดต่างๆของ
องค์ประกอบการประกันคุณภาพด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ลดลงได้ สำหรับ
กระบวนการในการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น จะแตกต่างจาก
โครงการวิจัย กล่าวคือ การเบิกจ่ายโครงการบริการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า
การเบิกจ่ายโครงการวิจัย เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ซึ่งจะต้องผ่าน
การตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานพัสดุและหน่วยงานการเงิน และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
ที่ ได้รับอนุมัติ โครงการ สำหรับ โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์นั้น โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นโครงการฯ จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งพบว่าอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินโครงการอาจไม่ทราบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ทราบ
แนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมถึงประกาศ หลักเกณฑ์ และระเบียบเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน ได้ถูกต้องชัดเจน เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสามารถเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนด ไม่ติดเงื่อนไขเกณฑ์การขอรับทุนในแต่ละปีที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯได้กำหนดไว้ ส่งผลต่อ
ภาพรวมของระดับคะแนนประกันคุณภาพของคณะให้เป็นตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้  
       จากความเป็นมาและความสำคัญข้างต้นจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหาร
โครงการฯของคณะเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนามาตรฐานในการบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
2) เพ่ือเผยแพร่ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการบริหารโครงการฯ  
3) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการของหน่วยงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 ขอบเขตของคู่มือ 
       การปฏิบัติงานตามคู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 
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แผ่นดิน ครอบคลุมขั้นเตรียมการดำเนินโครงการฯ  ระหว่างดำเนินโครงการฯ และหลังดำเนินโครงการเสร็จสิ้นฯ ซึ่ง
จะมีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงินโครงการฯ ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   

 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
      โครงการฯ หมายถึง โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
      งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินที่เกิดจากการจัดสรรของสำนักงบประมาณแผ่นดินที่มาจากแผนการใช้
จ่ายของรัฐบาล โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป  
      การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้ม่ันใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      คณะวิศวกรรมศาสตร์  หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ หมายถึง สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทที ่2 
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
       การบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์
วิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ที่สำคัญ ดังน ี้ 
 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง 
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ  

1) ระเบียบได้กำหนดประเภทของผู้รับการฝึกอบรม ประเภทของวิทยากร  
2) หลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ ายค่าอาหาร 

หลักเกณฑ์และอัตราการเบ ิกค่าท่ีพัก 
3) หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปอบรมวิธีการและเอกสารในการเบิกจ่าย 

งบประมาณ  
  
2.1.2 พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า  ว่ า ด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร เดิ น ท า ง ไป ร า ช ก า ร  (ฉ บั บ ที่ พ .ศ .2560) 
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ  
     1) ระเบียบได้กำหนดประเภทของการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     2) หลักเกณ ฑ์และอัตราการเบิ กจ่ ายค่ า เบี้ ย เลี้ ยง  หลักเกณ ฑ์ และอัตราการเบิกจ่ ายค่าที่ พั ก 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะวิธีการและเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ 
 
2.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ  

1) ระเบียบฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ลักษณะงานและความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกราชการ  
2) อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอวลราชการ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3) การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
 
 
2.1.4 ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจัดซ ื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .2560 
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ  
1) หลักการการจัดซ ื้อจัดจ้างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานรัฐเพ่ือโดยคำนึงสิ่งที่สำคัญดังนี้    
 
 
1.1) ความคุ้มค่า ความมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
1.2) โปร่งใส ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เหมาะสมต่อการยื่น 
ข้อเสนอ มีระยะเวลาดำเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกข้ันตอน 
1.3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
1.4) ตรวจสอบได ้
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       วิธีการจัดซ ื้อจัดจ้างมี 3 วิธีคือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 2) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี 
คุณ สมบั ติ ตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนดซึ่ งไม่น ้อยกว่า 3 รายให้ เข้ ายื่ นข้อ เสนอเว้นแต่ ในงานน ั้นมี  
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใด รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปในระบบของกรมบัญชีกลาง 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซ ื้อจัดจ้างพัสดุ  
       หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซ ื้อจัดจ้าง ได้แก่ 1) ต้นทุนตลอดการใช้งาน 2) มาตรฐานของ 
สินค้าหรือบริการ 3) บริการหลังการขาย 4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่อนุรักษ์พลังงาน
หรือสิ่งแวดล้อม 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน 
7) เกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดในกฏกระทรวงเมื่อมีการยกเลิกการจัดซ ื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ 
ผู้ประกอบการทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซ ื้อจัดจ้าง 
 
2.1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี  
พ.ศ. 2558 
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน การดำเนินการด้าน
พัสดุ การขออนุมัติขยายเวลา การขออนุมัติปรับแผน การรายงาน และส่งมอบผลงาน 
 
2.1.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี  
พ.ศ. 2560 
สาระสำคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน การดำเนินการด้าน
พัสดุ การขออนุมัติขยายเวลา การขออนุมัติปรับแผน การรายงาน และส่งมอบผลงาน 
 
2.2 หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติงาน  

       ในการบริหารโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศท่ีกล่าวในข้างต้นแล้ว หลักเกณฑ์ใน 
การปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขออนุมัติต่อผู้บริหารก่อนดำเนินการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ 
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติและเม่ือดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้ผู้บริหารทราบ ในการบริหารโครงการฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังน ี้  

 
2.2.1 การวางแผนการดำเนินงาน  
       การวางแผนการดำเนินงานเป็นข ั้นตอนแรกที่มีความสำคัญ หลังจากที่โครงการได้อนุมัติแล้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเตรียมวางแผนการบริหารโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจึงต้องตรวจสอบแผน 
การดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวช ี้วัด เป้าหมายของโครงการที่ได้ระบุไว้ว่า สามารถ
ดำเนินการไดห้รือไม่ มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการหรือไม่อย่างไร 
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    2.2.2 การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน  
       เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ได ้รับอนุมัติแล้ว ให้พิจารณาการนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
หรือจะทำให้เกิดข้อขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประค์ของโครงการได้ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สามารถขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานได้ โดยเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
ทั้งนีก้ารขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานน ั้น ต้องไม่ทำให้สาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลง 
 

   2.2.3 การขออนุมัติจัดโครงการ 
           เมื่อทราบกำหนดการดำเนินงานที่ชัดเจนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขออนุมัติจัดโครงการโดยให้ 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ ทั้งนี้สิ่งที่ต้องระบุในการขออนุมัติโครงการ คือ กำหนดช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรม สถาน และกลุ่มเป้าหมาย 
 

   2.2.4 การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและยืมเงิน  
          หลังจากท่ีขออนุมัติจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการสามาถขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและ 
   ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินงาน  ท้ังน ี้ควรเผื่อเวลาในการขออนุมัติยืมเงินอย่างน้อย 1 เดือน  
   เนื่องจากการเบิกค่าใช้จ่ายและยืมเงินเพื่อใช้ในการบริหารโครงการฯ ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 
   15 วันทำการ  
      
   2.2.5 การขออนุมัติและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
           สำหรับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน ั้นยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันท ี
    เนื่องจาก มีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องระบุต้องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆทุกหมวดให้เรียบร้อยก่อน จึง 
    จะสามารถใช้งบประมาณต่างๆในโครงการได้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะ 
    ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆอีกครั้ง ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะอนุมัติจากคณบดี 
    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัต ิ

 
    2.2.6 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  

       ระหว่างการบริหารโครงการฯ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้ 
มหาวิทยาลัยทราบทุก 3 เดือน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องรายงานต่อ 
สำนักงบประมาณ 
 

   2.2.7 การรายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน  
       เมื่อส ิ้นสุดการดำเนินโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับ 
สมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดเน ื้อหาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ข้อมูลที่สำคัญ คือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ การบรรลุตามเป้าหมายของตัวช ี้วัดของโครงการ การรายงานผลการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  
       สำหรับรายงานทางการเงิน เป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ต้องแยกการรายงานและส่งมอบหลักฐาน โดย
จะต้องเบิกจ่ายที่การเงินของคณะให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก่อนส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่เป็นรายงานทาง
ก า ร เงิ น ทั้ ง ห ม ด ไป ที่ ก อ ง ค ลั ง  เ พ่ื อ หั ก ล้ า ง ลู ก ห น ี้ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร ง ก า ร ได้ ยื ม ไว้  
หากไม่ส่งรายงานทางการเงินก็จะเป็นลูกหน ี้ของมหาว ิทยาลัยจนกว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
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3. แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
       ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้บริหารโครงการควรมีความรู้และความเข้าใจในความ
เป็นมาของโครงการ ประโยชน์ที่ต้องการจากการบริหารโครงการ โดยผู้บริหารโครงการต้องจัดการและ
กำกับทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เวลา (Time) วัสดุ (Material) บุคลากร (Personnel) และค่าใช้จ่าย (Cost) 
นอกจากปัจจัยทั้งสี่ข้อข้างต้นแล้ว เพ่ือให้การบริหารโครงการประสบความสำเร็จ ผู้บริหารโครงการต้อง
คำนึงถึงหลักการบริหารโครงการที่ดีอีก 7 ประการ ดังนี้ (วิพุธ อ่องสกุล, 2558)  
1) การวางแผนงานโดยยึดถือเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดโครงการต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินโครงการ เป็นต้น 
2) การวางแผนงานโครงการ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อดำเนินโครงการในแต่ละระยะเวลาเสร็จสิ้นจะมี
ผลลัพธ์ใดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะต้องส่งมอบ จากนั้นจึงวางแผนโครงสร้างงาน (Work 
Breakdown Structure: WBS) เป็นการแบ่งงานเป็นลำดับขั้น ในแต่ละข้ันต้องทำอะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ 
และใช้ทรัพยากรใดบ้าง  พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นให้ชัดเจน ซึ่งการวางแผนโครงสร้างงาน 
นี้จะทำให้รู้รายละเอียดของกิจกรรมโครงการทั้งหมด รวมถึงทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือความ
เชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมในการดำเนินงาน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้น 
3) การจัดเตรียมแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวางแผนโครงสร้างงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการ
ดำเนินการจะต้องมีแผนงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยควบคุมการดำเนินโครงการ เช่น แผนคุณภาพ 
แผนการเงิน แผนการจัดซื้อ แผนทรัพยากร แผนการสื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
4) การบริหารงานและติดตามการใช้งบประมาณและเวลา เป็นการติดตามความคืบหน้าของการดำเนิน
โครงการ ตรวจสอบและระบุงานที่ทำแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งการประมาณการงานที่ยังไม่แล้ว
เสร็จ รวมทั้งเวลา และงบประมาณที่ใช้ยังคงสอดคล้องกับแผนดั้งเดิมหรือไม่ 
5) ระวังในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเวลาที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนงานที่วางไว้ หรืองานที่คิดว่าดำเนินการเสร็จแล้ว แต่ความจริงแล้วยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย 
ผู้บริหารโครงการควรติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งขวัญกำลังใจในการ
ทำงานของสมาชิกในทีม เพราะจะส่งผลต่อผลิตภาพในการดำเนินโครงการด้วยเช่นกัน 
6) การบริหารขอบเขตโครงการ  เป็นการกำหนด และบริหารขอบเขตงานทั้งหมดที่ต้องการเพื่อให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ิม - ลดขอบเขตการดำเนินโครงการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้
มีอำนาจล่วงหน้า โดยมีเอกสารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
7) การแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาในการดำเนินโครงการ ต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งปัญหานั้นไว้นาน เพราะ
ปัญหามักจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่แก้ไขจะสะสมและส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาได้  
       แม้ว่าโครงการจะเขียนอย่างละเอียดชัดเจนเพียงไร หากการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารโครงการไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนงานโครงการ  หรือไม่มีการติดตามประเมินผล
การดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งขาดบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการและวิธีการ
ดำเนินงานโครงการแล้ว โครงการนั้นย่อมบรรลุถึงเป้าหมายได้ยากหรือไม่บรรลุเป้าหมาย แนวทางการ
บริหารโครงการที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการสามารถบริหาร
โครงการได้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีงานวิจัยที่มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
       ธิติกานต์  บุญแข็ง และคณะ (2562) และคณะ ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบติดตามและรายงานการ
เบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการรายงาน
สถานภาพเชิงรายละเอียดและแจ้งกลับต่อหัวหน้าโครงการฯได้ สำหรับระบบเดิมที่มีการติดตามนั้นจะทำ
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ในรูปแบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้ภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL ในระบบดังกล่าวนี้จะ
เห็นสถานภาพปัจจุบันในภาพรวมของแต่ละโครงการ แต่ไม่สามารถเช็ครายละเอียดของเอกสารเบิกจ่ายใน
แต่ละหมวดรายการได้ ทำให้เกิดผลต่อการติดตามและแจ้งกลับต่อหัวหน้าโครงการฯได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร 
ดังนั้น จึงได้ประยุกต์กูเกิลแอพมาใช้เชื่อมกับระบบเดิม ในการพัฒนาระบบติดตามโครงการฯ ให้มี
ฐานข้อมูลรายงานสถานะภาพเชิงรายละเอียดของเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการและแจ้งกลับต่อ
หัวหน้าโครงการฯได้   เมื่อได้ทดลองใช้ระบบใหม่แล้วทำการประเมินความพึงพอใจของหัวหน้าโครงการ
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับอนุมัติโครงการฯในปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งหมด 
11 คน คิดเป็น 100% พบว่าความพึงพอใจด้านการใช้บริการของระบบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 และความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ด้าน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.12 
จากคะแนนเต็ม 5  อยู่ในระดับมาก ทั้งสองด้าน 
       ชลาลัย เหง้าน้อย (2561) ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยใช้วิธี
ว งจรการพัฒ นาระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) แบ่ งออก เป็ น  4  ขั้ น ตอน 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2) ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3) ประเมินประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 4) 
ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 แห่ง โดยระบบมีความสามารถด้านการ
บันทึก แก้ไข ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิง
งบประมาณ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานตามระดับความ
รับผิดชอบ 3 ระดับคือ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่  สำหรับการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านความต้องการในการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 4.39 ด้านการ
ทดสอบการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 4.41 ด้านการทดสอบประสิทธิภาพ 
คะแนนเฉลี่ย 4.35 และด้านความปลอดภัย คะแนนเฉลี่ย 4.39 คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.40 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก   
       นพรัตน์ ภัยวิมุติ และคณะ (2560) ได้วิจัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน โดยพัฒนาระบบตามหลักวงจรการพัฒนาระบบโดย รวบรวมความต้องการ 
วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานเดิม พัฒนาระบบงานใหม่สำหรับใช้บริหารงานบริการวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานบริการวิชาการ 2) แบบสอบถามความถูก
ต้องในการใช้สารสนเทศของระบบงาน แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบ
สารสนเทศจัดการงานบริการวิชาการที่มีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการติดตามโครงการ และ
การประชาสัมพันธ์ โดยในส่วนของผลการประเมินความถูกต้องของระบบ โดยผู้ใช้ระบบงาน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบงานบริการวิชาการ พบว่า ผลประเมินความถูกต้องของระบบงานอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16   
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       วัลวลี ศีลพันธุ์ (2559) ได้วิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาความคิดเห็นของกระบวนการบริหารงานระบบ
สารสนเทศธุรกิจของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  โดยดำเนินการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปผลอย่างครบถ้วน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อ
พิจารณารายด้านของตัวแปร โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ การบริการงานธุรการ มีค่าเฉลี่ย 
4.42  การปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์และสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 3.90 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ มี
ค่าเฉลี่ย 3.89 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.87 การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 
3.81 การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.59 และการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย 3.56  

           ธิติกานต์  บุญแข็ง และคณะ (2558) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการ 
    เบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาในการ 
    ติดตามข้อมูลนั้นในช่วงแรกพบว่า เป็นการติดตามข้อมูลโดยใช้เอกสาร การดำเนินงานลักษณะดังกล่าวจะ 
    เกิดความล่าช้าในกระบวนการรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปข้อมูล เนื่องด้วยต้องมาจัดพิมพ์ข้อมูลใหม่อีก 
    ครั้ง ในลำดับต่อมา ได้มีการติดตามข้อมูลโดยใช้การส่งผ่านในลักษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แต ่
    การดำเนินงานลักษณะดังกล่าว ก็ยังต้องมาสรุปจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหม่อีกครั้ง 
    ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามและรายงานสถานภาพโครงการ จึงได้ออกแบบโปรแกรมการ 
    ติดตามและรายงานสถานภาพโครงการฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
    ในรูปแบบภาษา PHP และระบบฐานข้อมูล MySQL  เมื่อได้ทดลองใช้โปรแกรมแล้วได้ทำการประเมิน 
    ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  พบว่าความพึงพอใจด้านใช้บริการฐานข้อมูล 
    และด้านประสิทธิภาพของระบบ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับมากทั้ง 
    สองด้าน นอกจากนี้พบว่า การคงค้างส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณของหัวหน้าโครงการวิจัย บริการ 
    วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีอัตราลดลงในอัตราร้อยละ 42.50, 96.88 และ 90.00  
    ตามลำดับ 
           จากงานวิจัยข้างต้น จะพบว่ามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ 
    เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม การวางแผนงานโครงการ (Plan) การดำเนินงานตามแผน 
    ที่ได้วางไว้ (Do) การติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ (Check) และนำผลการประเมินมา 
    ออกแบบระบบที่เหมาะสม (Action) ก็จะช่วยให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได ้
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บทท่ี 3   
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ลักษณะงาน 
       สำหรับการบริหารโครงการนั้น เป็นการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ คน เครื่องมือ อุปกรณ ์
และงบประมาณ เพ่ือให้โครงการสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งลักษณะงานที่ดำเนินงาน
สำคัญ มีดังนี้ 

1) การติดต่อประสานงานกับผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การติดต่อประสานงานกับวิทยากร เพ่ือวาง 
แผนในการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการวิชาการ ขอบเขต เน ื้อหาในการให้บริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนผู้ร่วมโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2) การบริหารงานเอกสารโครงการ เช่น การทำเอกสารติดต่อกับวิทยากร การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม 
เป้ าหม าย  การทำคำสั่ งแต่ งต ั้งคณ ะกรรมการดำ เนิ น งาน  ห นั งสื อ เพ่ื อขออนุ มั ติ ต่ อผู้ บ ริห าร 
เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น 

3) การบริหารจัดการงบประมาณ โดยการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง และควบคุมค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารโครงการให้ถูกต้องตามหมวดค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ 

4) การจัดการด้านพัสดุ โดยการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการบริหารโครงการผ่านการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 
5) การเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ร่วมโครงการ แบบสอบถามความ 

พึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน เป็นต้น 
6) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการติดตามผลเกิดข้ึนกับผู้ร่วมโครงการหลังจากให้ 

บริการวิชาการแล้วประมาณ 1-3 เดือน พร้อมทั้งประเมินผลจากแบบสอบถามและวิเคราะห์ ความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการตามตัวช ี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

7) การรายงานผลการดำเนินโครงการ โดยการรายงานความก้าวหน ้าในการดำเนินโครงการรายไตรมาส 
ทุก 3 เดือน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์และการจัดทำรายงานสรุปทางการเงินเมื่อสิ้นสุด 
โครงการ 
 
3.2 ขั้นตอนการบริหารโครงการ 
       การบริหารโครงการ สามารถแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 ขัน้ต้น ดังนี้ 
1) ขั้นเตรียมการมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
1.1) การขออนุมัติจัดโครงการ  
1.2) การขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
1.3) การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
1.4) การติดต่อประสานงานกับวิทยากร  
1.5) การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
1.6) การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในโครงการ เช่น การขออนุมัติปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร การขออนุมัติค่าอาหาร 
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
1.7) การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (หากม)ี 
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      สำหรับแต่ละโครงการอาจมีรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกันไป เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมในการ 
ดำเนินงานและค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปในเบื้องต้นของการเตรียมการจะมีข้ันตอนข้างต้น 
 
2) ระหว่างดำเนินโครงการ มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 
2.1) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนินโครงการที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจทำหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการที่เป็นวิทยากรหรือกำกับดูแลและอำนวยการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
เพ่ือให้ตามบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.2) การจัดการด้านการเงินในระหว่างวันที่มีการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนคุณวิทยากร ค่าทางไปราชการ
เดิน ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
2.3) การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ เอกสารการเดินทาง
ราชการของวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
2.4) การวัดผลการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการวัดผลการจัดกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการร่วมโครงการ เพ่ือนำมาวิเคราะห ์ประมวลผลจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อไป 
 
3) หลังดำเนินโครงการ มีขั้นตอนที่สำคัญดังน ี้ 
3.1) การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา เป็นต้น   
3.2) การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน คือ รายงานผลการ
ดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยส่งภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้นหรือวันสิ้นสุดปีงบประมาณ 

3.3) การรายงานทางการเงิน เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทั้ งหมด และรายงานให้
มหาวิทยาลัยเพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองราชการและหากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องนำส่งคืนเป็นรายต่อไป 
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3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.3.1 ขั้นเตรียมการ 
1) การขออนุมัติจัดโครงการ 
เม่ือทราบวัน เวลาที่จะจัดโครงการตามแผนงานที่ชัดเจนแล้ว หัวหน้าโครงการต้องขออนุมัติจัด ซ่ึง

เป็นขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

ภาพที่ 3.1 การขออนุมัติจัดโครงการ 
 
 

การขออนมุัติผา่นระบบดังกล่าว
เฉพาะบริการวิชาการ ในกรณี
โครงการทำนุฯ จะทำเป็นบันทึก
ข้อความที่เป็นเอกสาร 
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2) การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ 
          เมื่อขออนุมัติจัดแล้ว คณะจึงจะสามารถทำการขออนุมัติและยืมเงินโครงการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
           
     
 
 
 

ภาพที่ 3.2  การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ 
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3) การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
          สำหรับการจ่ายเงินโครงการให้หัวหน้าโครงการไดน้ั้น แนวปฏิบัติของคณะ คือ หัวหน้าโครงการต้อง
ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายทุกหมวดที่มีในโครงการให้เรียบร้อย ซึ่งหมวดค่าวัสดุและจ้างเหมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใน
โครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
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4) การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน 
           หลังได้จัดทำเอกสารขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องวางแผนการจัด 
กิจกรรมเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการกับแผนงานที่โดยการ 
จะดำเนินการจริง ว่ามีความสอดคล้องตรงกันตามที่ได้เสนอไว้ในโครง  หากพบว่ามีรายละเอียด หรือ 
งบประมาณไม่สอดคล้องกัน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ หัวหน้า
โครงการ สามารถขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยมีข ั้นตอนดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.4 การขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงาน 
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5) การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

            ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการที่เก่ียวข้องกับโครงการ ซึ่งอาจเป็นการเดินทางติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคล เพ่ือสร้างความร่วมมือ หรือการเด ินราชการของวิทยากร หัวหน้า
โครงการ พร้อมคณะทำงาน เพ่ือให้บริการนอกสถานที่ ตลอดจนการมาร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่
โครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  หัวหน้าโครงการต้องทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
มีข้ันตอนดังนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.5 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
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       สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการระเบียบกระทรวงการคลังด้วยค ่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 ควบคุม โดยได้กำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ อัตราดังนี้ 

     
   ค่าเบี้ยเลี้ยง 
    ตารางท่ี 3.1 อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ในลักษณะเหมาจ่าย) 

ประเภท / ระดับ 
ข้าราชการ / พนักงาน 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

การนับเวลาเพื่อคำนวณ 
เบี้ยเลี้ยง 

ทั่วไป : ระดับอาวุโส ลงมา  
วิชาการ : ระดับชำนาญการ
พิเศษ ลงมา  
อำนวยการ : ระดับต้น หรือ 
ระดับ 8 ลงมา หรือ เทียบเท่า  
 
ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ  
วิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  
อำนวยการ : ระดับสูง  
บริหาร : ระดับ 9 ขึ้นไป หรือ 
เทียบเท่า 

240 
(ต่างประเทศ 2,100) 

 
 
 
 

270 
(ต่างประเทศ 3,100) 

มี 4 กรณ ีดังนี้ 
1. กรณีพักแรม  
1.1 นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน  
1.2 เศษเกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน  
2. กรณีไม่พักแรม  
2.1 นับ 12 ชั่วโมง = 1 วัน  
2.2 เศษเกิน 6 ชั่วโมง = ครึ่งวัน  
3. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อน
ปฏิบัติ ราชการ นับเวลาตั้งแต่
เริ่มปฏิบัติราชการ  
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลัง
เสร็จสิ้น ปฏิบัติราชการนับถึง
เวลาสิ้นสุดปฏิบัติราชการ  

 
* ต่างประเทศ จ่ายจริงไม่เกินวันละ 4,500 บาท ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้าเกิน 7 วัน จ่ายจริงไม่เกินวัน
ละ 500 บาท ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน วันละ 500 บาท  
    
ค่าเช่าที่พัก 
การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
1) ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
2) ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 
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    ตารางท่ี 3.2 อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย 
ประเภท / ระดับ อัตรา 

                                        ข้าราชการ / พนักงาน (บาท : วัน: คน) 
  

ทั่วไป : ระดับอาวุโส ลงมา  

วิชาการ : ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา 800 
อำนวยการ : ระดับต้น หรือ ระดับ 8 ลงมา หรือ เทียบเท่า  

  

 ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ   

 วิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  1,200 
 อำนวยการ : ระดับสูง  บริหาร : ระดับ 9 หรือ เทียบเท่า  

   
  

 
    ตารางท่ี 3.3 อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ เลือกเบิกจ่ายในลักษณะสูง  

   อัตรา  

 ประเภท / ระดับ  (บาท : วัน: คน) 
   ข้าราชการ / พนักงาน     
   ห้องพักคนเดียว  ห้องพักคู่ 
     
ทั่วไป : ระดับอาวุโส ลงมา  

 
    1,500 

  
วิชาการ : ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา 
อำนวยการ : ระดับต้น หรือ ระดับ 8 ลงมา หรือ 
เทียบเท่า 
 

 850 

 ทั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ  
 วิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  
 อำนวยการ : ระดับสูง  บริหาร : ระดับ 9         
หรือ เทียบเท่า 

 
 
        2,200                1,200 

ขึ้นไป 
 

  

   
วิชาการ:  ระดับทรงคุณวุฒิ  
บริหาร: ระดับสูง หรือ ระดับ 10 ขึ้นไป 
หรือเทียบเท่า 
  

2,500 
  

1,400 
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   ค่าพาหนะ หมายความถึง ค่าใช้จ่าย ดังนี้  
   ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรทุก  
   อัตราการเบิกจ่ายเบิกจ่าย ตามจริงทุกประเภทยานพาหนะ 
     กรณีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ต้องได้รับอนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวจากผู้บริหารเบิกจ่ายค่าชดเชย 
   น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยายนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท 
    ค่ายานพาหนะรับจ้าง (แท็กซ่ี) ในเขตกรุงเทพและปริมาณฑล ไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท เบิกได ้2 เที่ยว 
   ต่อวัน และค่ายานพาหนะในเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท 
 
    ตารางท่ี 3.4 สิทธิในการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ  

 
เบิกค่าเครื่องบินในอัตรา (ชั้นที่นั่ง) 

 

 ชั้นประหยัด/ชั้นต่ำสุด  ชั้นธุรกิจ 
    

ทั่วไป : ชำนาญการ, อาวุโส 
วิชาการ : ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ 
อำนวยการ : ต้น 

    

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ 
อำนวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง  

     

 
หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบิน 
1) กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
2) กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสาร 
3) กรณีซ้ือ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดง รายละเอียดเดินทาง (Itinerary Receipt) 
 
สรุปเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
1) สำเนาโครงการขออนุมัติเดินทางไปอบรม/ ประชุม/สัมมนา ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว 
2) กำหนดการของงานที่เดินทางราชการ           
3) สำเนา หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการ สำเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงิน)   
4) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 เพื่อเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก 

ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง)  ใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก ใบแจ้งรายการของโรงแรม Folio 
5) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111  (กรณีไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงิน 

 จากผู้รับเงินได้ เดินทางโดยรถสาธารณะ รถยนต์ส่วนตัวเบิกค่าทางด่วนไม่ได้) 
6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111  (กรณีไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงิน 

 จากผู้รับเงินได้ เดินทางโดยรถสาธารณะ รถยนต์ส่วนตัวเบิกค่าทางด่วนไม่ได้) 
 

           6. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       หากมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและไม่สามารถทำได้ในเวลาราชการ หัวหน้า
โครงการสามารถขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.6 การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
    ตารางท่ี 3.5 อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ลำดับ เวลาการทำงาน จำนวนเงิน 
   

1  นอกเวลาวันทำการปกติ ต ั้งแต่เวลา 16.30 -   
 20.30 น. 

50 บาท/ชั่วโมงไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน 

2 วันหยุดราชการ ต ั้งแตเ่วลา 8.30 – 16.30 น. 
 

60 บาท/ชั่วโมงไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน 
 

    หมายเหตุ  
1)  กรณีปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 
2) กรณีท่ีเบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ ได้แก ่อยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่ราชการโดย 

         ปฏิบัติงานไม่เต็มจำนวนชั่วโมง 
3) รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้บริหารภายในการอนุมัต ิ15 วันนับแต่วันที่ 

         ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสร็จสิ้น 
 

7. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
       ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรูปแบบที่ราชการกำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ ซึ่งในบางครั้ง หัวหน้า
โครงการก็เข้าใจว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับอนุมัติในโครงการแล้ว สามารถจ่ายเงินได้ทันที เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น โดยในความเป็นจริงแล้ว ที่ได้ระบุ
ไว้ในโครงการและผ่านการอนุมัติเป็นเพียงกรอบในการดำเนินงานเท่านั้น ในการเบิกจ่ายจริง จะต้อง
พิจารณาถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ่ายไปนั้นสามารถเบิกจ่ายได้จริง 
ซึ่งการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานและการจัดประชุมในประเทศ พ .ศ.2555 ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
       การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท ก. และประเภท ข. 
ประเภท ก : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ 4 ระดับ 
ทั่วไป       : ระดับทักษะพิเศษ 
วิชาการ     : ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
อำนวยการ : ระดับสูง 
บริหาร     : ระดับต้น และระดับสูง หรือเทียบเท่า 
ประเภท ข : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ได้แก่ 
ทั่วไป    : ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส 
วิชาการ     : ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 
อำนวยการ : ระดับต้น หรือเทียบเท่า 
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      ตารางท่ี 3.6 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆและอัตราการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ 
ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่าย 

  
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท ี่ เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจำเป็น 
2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–การฝึกอบรม เหมาะสม และประหยัด 
3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
4. ค่าประกาศนียบัตร  
5. ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
8. ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่งๆ ในการฝึกอบรม  
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  

 10. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าร ับการ เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
   ฝึกอบรม ไม่เกินใบละ 300 บาท 
  
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
  
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร  
13. ค่าอาหาร เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 
14. ค่าเช่าที่พัก  
15. ค่ายานพาหนะ  
  

 
จากตารางการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จะพบว่า มีบางรายการที่เป็นค่ า 

ที่ต้องดำเนินการด้านพัสดุ ซึ่งมีข ั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการจัดซ ื้อจัดจ้างที่พัสดุ เช่น ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเช่า ค่าที่พัก 
และค่ายานพาหนะ ที่ได้กล่าวถึงในเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการ  

โดยส่ วน ให ญ่ แล้ ว  ค่ า ใช้ จ่ าย ในการด ำ เนิ น โครงการฯที่ จ ะ เบิ กจ่ ายตามระ เบี ยบ นี้  จ ะ 
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน รวมถึงค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ 
ระเบียบ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต ั้งไว้ ก็สามารถขอ 
เบิกจ่ายได้ โดยเทียบเคียงกับระเบียบหรือแนวปฏิบัติอื่นๆที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้แล้ว 
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   หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ 
   บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
2) เจ้าหน้าที ่
3) วิทยากร 
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5) ผู้สังเกตการณ์ 
 

     ตารางท่ี 3.7 การเทียบตำแหน่งผู้ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ประเภทบุคคล การเทียบตำแหน่ง หมายเหตุ 

   
1) ประธาน/แขกผู้มีเกียรต ิ เทียบตามตำแหน่งคร ั้งสุดท้ายก่อนออกจาก  
ผู้ติดตาม/ผู้สังเกตการณ์ ราชการ หรือ ออกจากงาน หรือตาม  

 กระทรวงการคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว  
   
2) วิทยากร - ประเภท ก. : ให้เทียบเท่าตำแหน่ง เว้นแต่ วิทยากรที่เคยเป ็น 

 ประเภทบริหารระดับสูง บุคลากรของรัฐมาแล้ว 
 - ประเภท ข. และบุคคลภายนอก : ให้เทียบตามตำแหน่ง 
 ให้เทียบเท่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ สุดท้ายก่อนออกจาก 
 ระดับต้น ราชการหรือออกจากงาน 
   
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่งแทน  

 ประเภทบริหารระดับสูง  
 - ประเภท ข. : ไม่เกินสิทธิของตำแหน่งแทน  
 ประเภทอำนวยการระดับต้น  

 
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป–กลับ ระหว่างสถานที่อยู่  ที่ พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยัง 

จัดฝึกอบรมของประธาน/แขกผู้มี เกียรติ/ผู้ติดตาม/เจ้าหน้าที่ /วิทยากร/ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมและ
ผู้สังเกตการณ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด ทั้งนี้
พิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด 
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    ตารางท่ี 3.8 หลักเกณฑ์การจ่ายสมนาคุณวิทยากร 
 

ลักษณะการฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
  

การบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
  

การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ดำเนินการอภิปรายหรือสัมมนา 
 ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร 
  

การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
อภิปรายหรือสัมมนา  

หรือแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม  
  

 
         กรณีท่ีมีจำนวนวิทยากรเกินกว่าที่กำหนดต้องเฉลี่ยจ่ายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น  

     การอภิปราย หมายถึง การที่วิทยากรต ั้งแต่ 3-5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญหรือชำนาญการ 
ด้านใดด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน เพ่ือหา 
แนวทางออกของปัญหา โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามที่ได้ตก
ลงกันไว้ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้ ความคิด และให้ข้อเสนอแนะ ทำ
หน้าที่เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย 

 
           วิธีการน ับจำนวนชั่วโมงเพ่ือคำนวณค่าสมนาคุณวิทยากร 

1) ให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม  
2) ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที  
4) ชั่ ว โมงการฝึ กอบรมที่ ไม่ ถึ ง  50 นาที  แต่ ไม่ น้ อยกว่ า  25 นาที  ให้ เบิ กจ่ ายค่ า ให้  

เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง  
 
 
 
         ตารางท่ี 3.9 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 

ระดับการฝึกอบรม วิทยากรที่เป็น 

บุคลากรภาครัฐ 

วิทยากรที่มิใช่ 

บุคลากรภาครัฐ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ 800 บาท 

ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ 1,600 บาท 

ประเภท ข. และ 

การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ 600 บาท 

ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ 1,200 บาท 
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หมายเหตุ  
1) กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์พิเศษ สามารถจ่ายค่า 
   สมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ  

2)  การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ 
 จากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม งดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจากทางราชการ 

3)  กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
 ผู้จัดการฝึกอบรมในการพิจารณาจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากรได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และไม่เกิน 
 กำหนด 
 

 
ตารางท่ี 3.10 อัตราค่าอาหารกรณทีี่มีการจัดอบรมในสถานที่ราชการเบิกจ่าย  

    ประเภท 
การฝึกอบรม 

ค่าอาหาร 
(บาท : วัน : คน) 

ในประเทศ ในต่างประเทศ 
จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 850 บาท ไมเ่กิน 600 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท 
ประเภท ข. 

และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 600 บาท ไม่เกิน 400 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท 

  
 
      ตารางท่ี 3.11 อัตราค่าอาหารกรณทีี่มกีารจัดอบรมในสถานที่เอกชนเบิกจ่ายได ้ 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

ค่าอาหาร 
(บาท : วัน : คน) 

ในประเทศ ในต่างประเทศ 
จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 

ประเภท ก. ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 850 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท 
ประเภท ข. 

และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 950 บาท  ไม่เกิน 700 บาท ไม่เกิน 2,500 บาท 

 
     หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

1) ให้นับวันที่และเวลาเดินทางต ั้งแต่ออกจากบ้านพัก/ท่ีทำงาน จนถึงวันที่และเวลาที่บ้านพัก/ท่ีทำงาน 
2) ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน สว่นที่เกิน 24 ชั่วโมง มากกว่า 12 ชั่วโมงให้นับเป็น 1 วัน   

ส่วนที่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ให้หักออก 
3) ให้นำจำนวนวัน x อัตราเบ ี้ยเล ี้ยง = เบ ี้ยเล้ียงที่เบิกได้  
4) ถ้าโครงการมีเล ี้ยงอาหาร ให้หักค่าเบี้ยเล ี้ยงตามม้ืออาหารท่ีจัดเล ี้ยงอาหารในอัตรา 80 บาท/ม้ือ 
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    ตารางท่ี 3.12 อัตราค่าเช่าที่พัก 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู ่ 

(บาท : คน : วัน) (บาท : คน : วัน)  
   

ประเภท ก. ไม่เกิน 2,500 บาท  ไม่เกิน 1,300 บาท 
 

   

ประเภท ข. 
ไม่เกิน 1,450 บาท ไม่เกิน 900 บาท และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

  

   

 
    หลักเกณฑ์การจัดที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก : ระเบียบไม่ได้กำหนดให้จัดท่ีพักได้ตามความเหมาะสม. 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก  : ให้พักรวมกันต ั้งแต่ 2 คนข ึ้นไป 

โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรือ มีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน ้า
ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 

  
 
    ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะทำงาน) 
 
    - ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส    
    - ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ              
    - ประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งเทียบเท่า 
 
    - ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
    - ประเภทวิชาการ ระดับเช ี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
    - ประเภทอำนวยการ ระดับสูง  

    - ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูงหรือเทียบเท่า 
 
   ค่าลงทะเบียน 
   การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เบ ิกเท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ/ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

2) ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าท ี่พัก ค่าพาหนะ สำหรับผู้เข้าอบรม หรือ ผู้สังเกตการณ์ทั้งหมด 
หรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

 
3) ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือส่วนราชการผู้จัดการรวมไว้บางส่วน 
   หรือ ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวท ั้งหมด หรือรับผิดชอบบางส่วน  
   หรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายท ั้งหมดหรือเฉพาะในส่วนที่ขาด 

 
 
 
 

ให้พักคู่ 

ให้พักเดี่ยว 



26 
 

 

การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก  
       การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากร
ของรัฐ เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  อบรมแกนนำเด็กและเยาวชน 
เป็นต้น โดยให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่าน ั้น 
       ถ้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ท ั้งหมดหรือจัดให ้บางส่วน
ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ ผู้เข้าอบรม ดังน ี้ 

- กรณีท่ีเป็นบุคลากรภาครัฐ : ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด  ในระเบียบ 
- กรณีท่ีเป็นบุคคลภายนอก :  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ ดังน ี้ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1.1) ไม่จัดอาหารท ั้ง 3 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน  
1.2) จัดอาหารให้ 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 80 บาท/วัน 
1.3) จัดอาหารให้ 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ 160 บาท/วัน  

2) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ 500 บาท/วัน  
3) ค่าพาหนะเดินทาง (ยกเว้นเครื่องบิน)  ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่ง 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 
 
     3.3.2 ขั้นการดำเนินงาน  
       ข้ันการดำเนินงาน คือ การดำเนินงานในวันที่จัดกิจกรรม เช่น วันที่จัดอบรม วันที่จัดนิทรรศการ 
   ประกวดแข่งขัน ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการลงมือปฏิบัติงาน ในหน้างานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังน ี้ 
 
    ตารางท่ี 3.13 ลักษณะงานและภาระงานที่ปฏิบัติในช่วงขั้นการดำเนินงาน  

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 
  

งานพิธีการ 

ในส่วนงานพิธีการนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจะวางแผนและ
จัดเตรียมงานซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีเปิด-ปิด โครงการ โดยมีภาระ 
งานท่ีปฏิบัติ ได้แก ่การกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน การเตรียม 
คำกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน การมอบของที่ระลึกให้กับ 

  วิทยากร การถ่ายภาพที่ระลึก เป็นต้น 
  
  

งานประสานงาน และอำนวยความสะดวก ระหว่างจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องประสานงาน 
ในการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ืออำนวยความสะดวกและการจัดกิจกรรม 

 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ การประสานกับวิทยากร 
 ผู้รับบริการ การประสานจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
 สำหรับวิทยากร ผู้ร่วมอบรม การดูแลความเรียบร้อยและ 
 คอยแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ที่อาจจะเกิดข ึ้นระหว่าง 
 กิจกรรม เป็นต้น 
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งานธุรการและเอกสาร ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที ่

 เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม 
 ลงทะเบียนของผู้ร่วมโครงการ เอกสารรายงานการเดินทาง 
 ราชการสำหรับวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ใบสำคัญรับเงิน 

 
หรือ ใบ เส ร็จ  ค่ าอาห ารกลางวัน /อาห ารว่ าง เครื่ อ งดื่ ม 
รายงานการเดินทางไปราชการซึ่งเอกสารหลักฐานจำเป็น 

 ต้องจัดเตรียมและเก็บรวบรวมให้เรียบร้อย 

  
งานการเงิน  ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดเตรียมเงินค่าใช้จ่ายและทำการ 

  ชำระให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่จัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน 

  วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว ่าง 

  

สถานที่ เป็นต้น 
 

   

  งานวัดผลการจัดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการวัดผลการโดยใช้ 
  แบบฟอร์มประเมินผลการดำเนินโครงการทีม่หาวิทยาลัย 

  โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวม 

  เพ่ือนำมาวิเคราะห์ประเมินเพ่ือจัดทำรายงานต่อไป 

   
 
    3.3.3 ขั้นหลังดำเนินการ  

หลังจากจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จส ิ้นแล้ว ข ั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการคือ การเบกิ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การติดตามผลการดำเนินงาน การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน ี้ 

 
    ตารางท่ี 3.14 ลักษณะงานและภาระงานที่ปฏิบัติในช่วงหลังดำเนินงาน  

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 
  

ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช ้จ่าย ตามท่ีได้กล่าวถึงขัน้ตอน การขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงาน 
 ข้ันตอนการเตรียมการน ั้น หากมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในกิจกรรม 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

 ตามท่ีได้ขออนุมัติดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกิดข ึ้นโดยที่ไม่ได้ 

 

คาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ได้ขออนุมัติในหลักการไว้ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการต้องทำหนังสือในการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 พร้อมแนบเอกสารการจ่ายเงินที่ถูกต้องส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน 
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ถึงอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่า ค ่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติและเบิกจ่าย 

 

ไม่สามารถเบกิได้ เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น  
จึงไม่ควรให้เกิดกรณีจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติไว้จะเป็นการดีที่สุด 

 

  
 

การติดตามผลการดำเนินงาน 

ในการพัฒนาโครงการนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามผล 
การดำเนินงานที่เกิดหลังจากส ิ้นสุดการดำเนินงานแล้วประมาณ 
1 – 3 เดือน เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการได้นำความรู้และประสบการณ์ 

 
ที่รับไปใช้ในประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ข้อมูลผลกระทบของโครงการเพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนิน 

 เสนอแผนการดำเนินโครงการในปีต่อไปด้วย 
  

การสรุปและรายงานผลการ เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเอกสารครบถ้วนแล้ว 
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการ 

 ดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้อง 
 รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ประเมินผล 
 พอใจของผู้ร่วมโครงการ ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการตาม 

 

 ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ โดยรูปแบบการจัดทำรายงาน 
 ประกอบด้วยรายละเอียดของการดำเนินงานผลสำเร็จของโครงการตาม 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการทั้งระดับผลผลิต (output) และ 
 ผลลัพธ์ (outcome) เอกสารประกอบการดำเนินงาน เอกสารที่เป็น 
 องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือชิ้นงานที่เกิดขึน้จากโครงการ ผลการบูรณา 
 การกับพันธกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยและนำส่งภายใน 30 วัน นับจาก 
 วันที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นหรือวันสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือให้  
 มหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมน้าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ  
  

  
การรายงานทางการเงิน  รายงานทางการเงิน คือ การรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน 

 

 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  
 โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องส่งเอกสารหลักฐานพร้อมจัดทำสรุป 
 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อหักล้างเงินยืมทดรอง 
 ราชการ ที่ได้ยืมไปในตอนต้น หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน้าส่งคืน 
 เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทัง้นี้การรายงานทางการเงินควรดำเนินการ 
 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ  
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นอกเหนือจากรายละเอียดและข ั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้นแล้ว ระหว่าง
ดำเนินงานนั้น ในการบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการยังมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติม คือ การ 
การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะติดตามการดำเนินงาน
จากผู้รับผิดชอบโครงการทุก 3 เดือน ผ่านทางระบบบริหารโครงการฯ ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ 
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php  สำหรับโครงการบริการวิชาการ 
https://msac.ubu.ac.th/  สำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 
 

• สถานะการดำเนินงาน • สถานะการดำเนินงาน 
• รายละเอียดการดำเนินงาน • รายละเอียดการดำเนินงาน 
• ผลสำเร็จการดำเนินงาน  • ผลสำเร็จการดำเนินงาน 

 

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)   

 
 
 

ครั้งที ่4 ครั้งที ่3 
 

 (ก.ค.-ก.ย.) (เม.ย.-ม.ิย.)  

• สถานะการดำเนินงาน • สถานะการดำเนินงาน 
• รายละเอียดการดำเนินงาน • รายละเอียดการดำเนินงาน 
• ผลสำเร็จการดำเนินงานตาม • ผลสำเร็จการดำเนินงาน 
 ตัวช้ีวัดโครงการ   

 
ภาพที่ 3.7 วงรอบการรายงานความก้าวหน้า 
 

 
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างแผนที่กำหนด 

โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 4 คร ั้ง ต่อ ปีงบประมาณ ดังนี้  
1) คร ั้งที ่1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม กำหนดให้  

    ผู้รับผิดชอบโครงกายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 
2) คร ั้งที ่2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างเดือน มกราคม–มีนาคม กำหนดให้ 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 
3) คร ั้งที ่3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างเดือน เมษายน–มิถุนายน กำหนดให้  

ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 
4) คร ั้งที ่4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน  กำหนดให้ 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 
 

http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php
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3.4 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ 
3.4.1 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ 
       สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการนั้น ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ มีสิ่งที่ควรคำนึงถึง ดังนี้ 

1) การวางแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
      การวางแผนการดำเนินงาน เป็นขัน้ตอนแรกที่ต้องทำหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติแล้ว โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องตรวจดูรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ โดยเฉพาะสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ วัน เวลา สถานที่
ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  วิทยากรหรือผู้ร่วมให้บริการ เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ควรมี
การประสานเพ่ือร่วมพูดคุยและปรึกษาหารือกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบว่าแผนที่ระบุไว้ในขอเสนอ
โครงการสามารถปฏิบัติได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติ ก็ควรปรับแผนการดำเนินงานให้มีความ
เหมาะสมสามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2) การจัดการด้านการเงินพัสดุ  
      การจัดการด้านการเงินและพัสดุของโครงการ เป็นเรื่องที่มีความละเอียด ซับซ้อนมาก หากผู้รับผิดชอบ  
โครงการไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลต่อการบริหารการเงิน
และพัสดุ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการได้  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการด้านการเงินและพัสดุ
เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยดี จึงควรมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือเกิดปัญหาติดขัดในการดำเนินงาน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงินและพัสดุ 
ส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้องและเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น   

3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
       เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการตามแผนงานแล้ว สิ่งที่สำคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการควรดำเนินการ
ต่อเนื่อง คือ การติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมโครงการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนั้น อาจทำ
ได้โดยการออกพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับผู้ร่วมโครงการในสถานที่จริง และสอบถามข้อมูลหรือดูข้อมูลเชิงประจักษ์ 
หรืออาจเชิญตัวแทนผู้ร่วมโครงการบางส่วนมาประชุมเพ่ือพูดคุยซักถามถึงผลที่เกิดจากการได้ร่วมโครงการ
แล้ว โดยข้อมูลที่ได้จากส่วนนี้จะช่วยเสริมให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นการนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์และผลกระทบของโครงการได้อย่างดี  

4) การรายงานผลการดำเนินงาน  
       การจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงใหม้หาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนรับทราบ  
ผลการดำเนินงานโครงการ เกิดการประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้ว มหาวิทยาลัยจะกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินโครงการเชิงปริมาณ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
เก็บรวบรวมและนำมาจัดทำรายงานได้ชัดเจน ดังนั้น ควรมีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ได้ง่ายและชัดเจน
ว่าประสบผลสำเร็จตามตัวชี้วัดหรือไม่อย่างไร โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบของตารางอย่างง่าย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.15 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด แผนที่ตั้งไว้ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 
1) จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
โครงการ  

100 คน 120 คน บรรลุเป้าหมาย 

2) ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการ  

มากกว่าร้อยละ 80 70 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

3) ความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย  มากกว่าร้อยละ 80 75 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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        จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริหารโครงการก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ
ได้ โดยพิจารณาเบื้องต้นจากตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ควรพิจารณาจากข้อมูลเชิงคุณภาพของ
แบบสอบถามประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพิจารณาจากผลประเมินประเด็นต่างๆที่ต่ำกว่าค่า
เป้าหมาย เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป  
      
3.4.2 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ประสานงานของคณะ 
       สำหรับผู้ประสานของคณะในด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหารงาน
โครงการฯให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านงาน
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะมีการสำรวจความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ที่สำคัญคือ ด้านการ
บริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบุคลากรสนับสนุนด้านงานบริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจะทำการสำรวจในช่วงปลายปีการศึกษา และจะนำข้อมูลผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะในการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

3.4.2.1 ด้านการบริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
       สำหรับหัวข้อการประเมินระบบสนับสนุนด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี 5 ด้าน 
ดังนี้ 
1) ทิศทางและการสนับสนุนด้านโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะ 
2) การส่งเสริมแรงจูงใจในการดำเนินโครงการฯ 
3) การส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการดำเนินโครงการฯ 
4) ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสนับสนุนงานบริการวิชาการและทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5) ระบบสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ 
       3.4.2.2 บุคลากรสนับสนุนด้านงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
       สำหรับหัวข้อการประเมินความพึงพอใจต่อบุคลากรสนับสนุนด้านงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมี 7 ด้าน ดังนี้ 
1) บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและมีอัธยาศัยไมตรี 
2) บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลืออย่างเต็มใจกระตือรือร้น 
3) บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
4) ความรวดเร็วในการประสานงานและให้บริการ 
5) บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
5) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ 
5) จำนวนบุคลากรมีความเหมาะสมกับภาระงานที่เก่ียวข้อง 
      3.4.2.3 การประเมินระบบด้านการบริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
      สำหรับรูปแบบการประเมินระบบด้านการบริหารจัดการด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมนั้น จะประเมินผ่านทาง Google Form ซึ่งเป็นระบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีแนวทางการประเมินดังนี้ 

1) เริ่มต้นสร้างแบบประเมินโดยเข้าไปที่ Google Drive ในส่วนของ Google Form 
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รูปที่ 3.8 การสร้างแบบประเมินในรูปแบบ Google Form 

 
 

2) ออกแบบหัวข้อที่จะทำการประเมินในส่วนต่างๆที่ได้กำหนดไว้            

 
รูปที่ 3.9 การออกแบบหัวข้อที่จะทำการประเมินในแต่ละส่วน 
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3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบประเมินให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 3.10 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบประเมินให้เรียบร้อยก่อนส่ง 

 
 

4) ดำเนินการตั้งค่าของข้อมูลที่จะส่งกลับในการประเมิน 

 
รูปที่ 3.11 การตั้งค่าของข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งกลับในการประเมิน 
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5) ดำเนินการตั้งค่าของข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งกลับในการประเมิน 

 
รูปที่ 3.12 การตั้งค่าของข้อมูลที่จะส่งกลับในการประเมิน 

 
 

3.5 ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 
       ในการบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะนั้น ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง
คือ การเบิกจ่ายโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพ่ือที่จะให้สามารถเสนอขอโครงการในปีงบประมาณถัดไป
ได้ ดังนั้น หน่วยวิจัยฯ จึงได้ทำโครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง  การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการ
เบิกจ่ายโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจดังกล่าว สำหรับปัญหาในการติดตามข้อมูลนั้น  โดยปกติจะใช้เอกสาร จึงใช้เวลาดำเนินการ
มากและส่งผลให้เกิดความล่าช้า  นอกจากนี้ยังเป็นการสิ้นเปลืองการใช้เอกสารจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งสาเหตุ
ส่วนหนึ่งที่สำคัญของปัญหาดังกล่าว เกิดจากระบบการติดตามข้อมูลที่ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร แม้ใน
ลำดับต่อมา ได้มีการติดตามข้อมูลผ่านในลักษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แต่การดำเนินงานลักษณะ
ดังกล่าว ก็ยังต้องมาสรุปจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใหม่อีกครั้ง ซึ่งการดำเนินโครงการวิจัย
สถาบันดังกล่าว ช่วยปรับปรุงระบบรายงานผลให้รวดเร็วและอัพเดตต่อการแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ถึงอย่างไรก็ตาม ในระบบดังกล่าวนี้จะเห็นสถานภาพปัจจุบันในภาพรวมของแต่ละโครงการ แต่ไม่
สามารถเช็ครายละเอียดของเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการได้ ทำให้เกิดผลต่อการติดตามและแจ้งกลับ
ต่อหัวหน้าโครงการฯได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยวิจัยฯ จึงได้ต่อยอดจากโครงการวิจัยดังกล่าว โดยได้
ประยุกต์กูเกิลแอพมาใช้เชื่อมกับระบบเดิม ในการทำโครงการวิจัยสถาบันเรื่อง การประยุกต์ Google App 
สำหรับพัฒนาระบบติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาระบบติดตามโครงการฯ ให้มีฐานข้อมูลรายงานสถานะภาพเชิงรายละเอียดของ
เอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการและแจ้งกลับต่อหัวหน้าโครงการฯได้  ซึ่งระบบการประยุกต์กูเกิลแอพ
สำหรับติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(Google app for follow up and clearing budget report of Academic Service and Art Culture) 
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หรือเรียกว่า ระบบ GASAC ได้ถูกออกแบบเพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย
โครงการฯให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้นให้เข้าที่เว็บไซต์ตามประเภทโครงการที่ประสงค์
จะค้นหาข้อมูล กล่าวคือ ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ตามข้อมูลที่ : 
http://app.eng.ubu.ac.th/~app/Res57/tartlist.php  สำหรับประเภทโครงการบริการวิชาการสามารถ
เข้าไปได้ท่ีเว็บไซต์ตามข้อมูลที่: http://app.eng.ubu.ac.th/~app/Res57/tservicelist.php ดังภาพที่ 3.13  
 

 
ภาพที่  3.13  หน้าต่างแรกของระบบ GASAC 

 
         หากผู้ใช้ต้องการสืบค้นข้อมูลที่ทำการบันทึกลงในระบบ GASAC ให้ผู้ใช้เลือกเข้าเมนูการใช้งานตาม
ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นและสืบค้นข้อมูลจากเครื่องมือ (Tool) ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธีคือ 
      1) ค้นหาด้วย วลีที่ถูกต้อง คำทั้งหมดและคำใดๆ โดยการใส่คำค้นหา (Key Word) ลงในกล่องข้อความ 
(Text Box)  
      2) ค้นหาขั้นสูง  ผู้ใช้ระบุคำค้นหา (Key Word) ลงในกล่องข้อความ (Text Box) หรือเลือกจากกล่องที่
แสดงตัวเลือก (List Box)  ตามที่ผู้ใช้ที่ต้องการ ซึ่งรูปแบบการค้นหาขั้นสูงในแต่ละเมนูการใช้งานจะมีลักษณะ
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังภาพที่ 3.14 แสดงหน้าจอวิธีการค้นหาขั้นสูง  
 

http://app.eng.ubu.ac.th/~app/Res57/tartlist.php
http://app.eng.ubu.ac.th/~app/Res57/tservicelist.php
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ภาพที่ 3.14  หน้าจอการค้นหาขั้นสูง 

         เมื่อหัวหน้าโครงการจะทำการสืบค้นสถานภาพโครงการของตนเอง ก็สามารถสืบค้นจากการค้นหาขั้น
สูง โดยค้นจากชื่อของหัวหน้าโครงการและปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยจะพบสถานภาพ
ในภาพรวมของโครงการและมีลิงก์เชื่อมไปที่ Google App ที่จะแสดงสถานภาพเชิงรายละเอียดของเอกสาร
เบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการ ดังภาพที่ 3.15 
 

 
รูปที่ 3.15  สถานภาพในภาพรวมของโครงการและลิงก์เชื่อมไปที่ Google App 

 
         เมื่อหัวหน้าโครงการทำการคลิ๊กไปที่ลิงก์ซึ่งเชื่อมไปยัง Google App ก็เห็นสถานภาพเชิงรายละเอียด
ของเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการในรูปแบบของ Google Sheet ดังภาพที่  3.16 ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดสถานภาพในแต่ละส่วนระบุวันที่รับเอกสารในแต่ละส่วน เริ่มจากเอกสารที่หัวหน้าโครงการส่ง
ให้กับเจ้าหน้าที่วิจัย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่วิจัยก็รวบรวมตรวจสอบและส่งให้ต่อให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเรียบร้อยก็จะเสนอให้หัวหน้าสำนักงานอนุมัติ เมื่ออนุมัติเรียบร้อยก็จะส่งกลับไปให้
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เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือรวบรวมและรอเอกสารเบิกจ่ายก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติต่อไป ทั้งนี้เมื่อมีการขอ
อนุมัติเรียบร้อยก็สามารถรายงานสถานภาพเชิงรายละเอียดของหมวดค่าใช้จ่ายโดยแชร์ไปที่อีเมล์หัวหน้า
โครงการ ดังภาพที่ 3.17 

 
ภาพที่ 3.16  สถานภาพเชิงรายละเอียดของเอกสารเบิกจ่ายของโครงการ 

 

 
ภาพที่ 3.17  การแจ้งสถานภาพเชิงรายละเอียดของหมวดค่าใช้จ่ายโดยแชร์ไปที่อีเมล์ของหัวหน้าโครงการ 

 
         ระบบ GASAC  นั้นมีจุดเด่น คือ สามารถรายงานสถานะภาพเชิงรายละเอียดของเอกสารเบิกจ่ายในแต่
ละหมวดรายการและแจ้งกลับต่อหัวหน้าโครงการฯได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิมซึ่งจ ะเห็นเฉพาะ
สถานภาพปัจจุบันในภาพรวมของแต่ละโครงการ ทำให้ยังไม่สามารถติดตามเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวด
รายการได้ว่าอยู่ในสถานภาพใด รวมถึงยังไม่มีระบบการแจ้งสถานภาพให้หัวหน้าโครงการทราบได้ ระบบ 
GASAC จึงมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้การประสานงานติดต่อกับหัวหน้าโครงการเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเอกสารการเงินในภาพรวมให้เป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้นไปด้วย 
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บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
  
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผ่นดิน ผู้จัดทำได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จาก
การประชุม อบรม สัมมนาที่เก่ียวข้อง และจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปได้ดังนี้ 
 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

       สำหรับปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังน ี้ 

1) ข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติในหลักการเบื้องต้น พบว่าในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละ 
หมวดมีการกำหนดไม่ถูกต้อง ทำให้เมื่อมีการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถขออนุมัติได้ จำเป็นต้องทำ
เอกสารขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องก่อน จึงสามารถดำเนินงานได้ เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินงานโครงการ 

2) แนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุในที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ซ่ึงการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามแนว 
แนวนโยบายของรัฐบาล  จึงส่งผลให้หัวหน้าโครงการฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุจำเป็นต้อง
มีการเรียนรู้ต่อแนวปฏิบัติใหม่ๆท่ีเกิดข้ึน ในบางครั้งหัวหน้าโครงการฯ ยังคงมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติเดิม จึง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวปฏิบัติใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเอกสาร  เกิดความล่าช้าในการ
ดำเนินโครงการได้   

3) ระบบการติดตามและรายงานสถานภาพเอกสารในด้านการเงินและพัสดุยังไม่สามารถเช็ครายละเอียด 
ของเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดรายการได้ จากระบบฐานข้อมูลที่มีจะเห็นเฉพาะสถานภาพในภาพรวม ทำ
ให้เกิดผลต่อการติดตามและแจ้งกลับต่อหัวหน้าโครงการฯได้ไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ซึ่งผลต่อการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมของโครงการได้ 

4) หัวหน้าโครงการฯ เมื่อดำเนินโครงการเสร็จยังไม่ส่งเอกสารเบิกจ่ายมาให้ในการทำเบิกจ่ายจึงยังไม่ 
สามารถปิดโครงการได้ ประกอบกับระบบการเบิกจ่ายตาม ระเบียบพัสดุ พ .ร.บ.2560 ต้องเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จตามปีงบประมาณ ไม่สามารถขยายเวลาได้ 
  
4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

    สำหรับแนวทางแก้ไขและพัฒนางานในการบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผ่นดิน สรุปไดด้ังน ี้ 

1) การตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติในหลักการเบื้องต้น จากทางเจ้าหน้าที่การเงิน 
และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของความถูกต้องของงบประมาณและรายละเอียดของหมวดค่าใช้จ่าย หากยังไม่
ถูกต้อง ก็จะส่งกลับให้หัวหน้าโครงการฯแก้ไข ในกรณีที่ถูกต้องเรียบร้อยจึงเสนอขออนุมัติต่อไป  

2) การจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุในช่วงต้น 
ปีงบประมาณ เพ่ือสร้างความรู้ความสนใจให้กับหัวหน้าโครงการฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและพัสดุ
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้าโครงการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการ
แก้ไขเอกสารที่เกิดข้ึนได ้
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3) การทำวิจัยสถาบัน ในการประยุกต์กูเกิลแอพมาใช้เชื่อมกับระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์เดิม เพ่ือ 
พัฒนาระบบติดตามและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำหรับรายงานสถานภาพเอกสารเบิกจ่ายในแต่ละหมวดเชิงรายละเอียดได้ และสามารถแจ้งกลับต่อหัวหน้า
โครงการฯได ้ซึ่งจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายในภาพรวมของโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4) การทำหนังสือติดตามหัวหน้าโครงการฯ ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเร็วขึ้นจากเดิมที่มีกรอบเวลา 30 วัน ก ็
จะลดลงเหลือ 15 วัน โดยให้เหตุผลด้วยเงื่อนไขของเวลาในการปิดโครงการให้ทันตามปีงบประมาณ ซึ่งไม่
สามารถขยายระยะเวลาได้ ประกอบกับการกรอข้อมูลเอกสารเบิกจ่ายด้านพัสดุ ตาม พ .ร.บ.2560 ต้องกรอก
ผ่านระบบในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงจำเป็นต้องเผื่อเวลาในการทำงานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่มีบาง
โครงการประสงค์จะส่งข้อมูลเบิกจ่ายทยอยมาส่งให้เบิกจ่าย ก็เปิดโอกาสให้สามารถมาทำได้ เพ่ือความรวดเร็ว
ในการเบิกจ่ายได้ดียิ่งข้ึน 
 
4.3 ข้อเสนอแนะ 

สำหรับข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม งบประมาณ 
แผ่นดิน สรุปไดด้ังน ี้ 

1) ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ควรมีการเชิญเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร 
โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ 
ในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวข้องในด้านดังกล่าวเข้าร่วมด้วย เพ่ือให้มีมาตรฐานแบบเดียวกันและชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) การประสานติดตามกับหน่วยงานด้านพัสดุคณะ โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตาม 
เอกสารเบิกจ่ายด้านพัสดุซึ่งได้มีการตรวจสอบและกรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย ก่อนจะนำมารวบรวมกับ
เอกสารการเงิน เพ่ือให้สามารถปิดโครงการได้ทันตามกำหนด 

3) ควรมีการนำ Google App มาประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์หลากหลายมากยิ่งข้ึน รวมถึงข้อมูลเชิง 
สถิติของโครงการฯ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนในภาพรวมของการบริหารโครงการฯ  
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