โครงการการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี

การแลกเปลีย
่ นเรียนรู้

วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด าเนิ น การมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuously) ผ่ า นกรอบความร่ ว มมื อ (Cooperation) ความร่ ว มแรง
(Collaboration) การร่ ว มทา (Coordination) และการบูรณาการ (Integration) ของหน่ว ยงานสนับสนุน
การบริ ห ารงานส่ ว นกลางสั งกัดส านั กงานอธิการบดี 4 หน่ว ยงาน คือ กองแผนงาน กองคลั ง ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน และสานักงานกฎหมาย โดยให้ความสาคัญกับหัวใจ 4 ประการ คือ (1) การยึดวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงาน (2) การยึดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าซึ่งครอบคลุมถึงมิติความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ (3) การกากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมาย (4) การวางหลักทางกฎหมายและสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในอนาคต
อย่ างไรก็ ตาม ผลที่ได้จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล ปั ญหาการเบิ กจ่ ายงบประมาณเงิน รายได้
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญ
5 ประการ (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) คือ (1) การกาหนดอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน (2) ระเบียบการเบิกจ่ายบางประการยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม
(3) การเบิ กจ่ ายงบประมาณแต่ละภารกิจ ต้องอาศัยระเบียบหลายฉบับประกอบกัน และไม่มีการจัดเก็บ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (4) การใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ (5) การขาดความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ (5) การมีข้อจากัดบางประการจากปัจจัยแวดล้อมภายนอก
โดยที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการวางแนวปฏิบัติมาก่อนแต่อย่างใด
ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของทุกส่วนงานสอดคล้องกับการบริหาร
เชิงรุ ก ภายใต้ บ ริ บ ทการเป็ น มหาวิทยาลั ย ในกากับของรัฐ ที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันและความท้ า ทาย
โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจการดาเนินงานขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล
บนพื้นฐานความคล่องตัว ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จึ ง จั ด ท าโครงการการจั ด การความรู้ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เรื่ อ ง
“การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ
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ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ขึ้น ภายใต้ ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 และเรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงเฉพาะ
ด้านของมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์มาร่ วมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ผู้บริห ารและผู้ ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ (1) ผู้อานวยการกองแผนงาน (2) ผู้อานวยการสานักงาน
กฎหมาย (3) ผู้อานวยการกองคลัง (4) ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าaผู้เข้าร่วม
โครงการจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
การด าเนิ น งานตามภารกิ จ มากขึ้ น ซึ่ ง จะได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค
ของการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม ทุกมิติ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพองค์การ
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนของการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการงบประมาณ
การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของการใช้และการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ส่วนงาน บางเขน รวมหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ส่วนงาน/หน่วยงานละ 2 ท่าน คือ
- ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าสานักเลขานุการ/ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน จานวน 1 ท่าน
- บุคลากรของส่วนงาน/หน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดี จานวน 1 ท่าน
3.2 ส่วนงาน/หน่วยงานสังกัดสานักงานวิทยาเขต รับชมการถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานอธิการบดี
5. ระยะเวลาดาเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น.
6. เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้a-aวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนaพ.ศ.a2563aผ่านช่องทางaดังนี้
(1)aจัดส่งแบบตอบรับมาที่aคุณพงศนาถ เปรมภิภัสสร สานักงานอธิการบดีaชั้นaGa
(2)aโทร.a02-942-8856aภายในa64-4040
(3)aโทรสาร.a02-942-8856
(4)aสแกน QR Code ส่งแบบตอบรับ (เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี .......@ku.th)
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7. สถานที่จัดโครงการ
ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขต
8. งบประมาณดาเนินการ (ใช้งบประมาณเงินรายได้ ส่วนการดาเนินงานส่วนกลาง สานักงานอธิการบดี)
รวม 30,000 บ.
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
9. วิทยากร
1. ผู้อานวยการกองแผนงาน
2. ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย
3. ผู้อานวยการกองคลัง
4. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
10. รูปแบบโครงการ
การบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้และการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นาเสนอข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค
ข้อจากัดของการใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
11.3 มหาวิทยาลัย ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อจากัดของการใช้และการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการดาเนินงานต่อไป
12. เกณฑ์การประเมินโครงการ
11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
11.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจประเด็นและสาระสาคัญของการจัดการความรู้
เพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก ขึ้นไป
11.4 สานักงานอธิการบดี กาหนดติดตามผลการนาความรู้ ไปใช้ประโยชน์ ภายหลังเสร็จสิ้น
การจัดโครงการไปแล้วหกเดือน
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กำหนดกำรโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00-13.00 น.
08.30-09.00 น.
09.00-09.05 น.

ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขต
ลงทะเบียนรับเอกสาร
กล่าวรายงาน โครงการการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี
โดยพิธีกร นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โดยพิธีกร สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบตั ิราชการ สานักงานอธิการบดี

09.05-09.10 น.
09.10-09.20 น.
09.20-09.30 น.

กล่าวเปิดการเสวนา โครงการการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี
พิธีกร กล่าวเชิญ ผู้บริหารและบุคลากร บันทึกภาพกิจกรรมร่วมกัน
พิธีกร กล่าวแนะนาวิทยากร
1.
2.
3.
4.

09.30-11.00 น.
11.00-11.45 น.
11.55-12.00 น.

ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้”
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กล่าวคาขอบคุณและกล่าวปิดงาน
โดย นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้อานวยการสานักงานกฎหมาย
โดย และรักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการไปแล้วหกเดือน สานักงานอธิการบดีจะมีการติดตาม
หมายเหตุ : การนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อประเมิน
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพประสิทธิผลและความสาเร็จของโครงการ
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แบบตอบรับเข้ำร่วมโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขต

เรียน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ส่วนงาน/
หน่วยงาน
โทรศัพท์
ขอส่งบุคลากร

คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/สานัก/กอง/สานักงาน/สานัก
............................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .....
จานวน.............ราย ดังนี้

01. ชื่อ.........................................................ตาแหน่ง..................................................โทร....................
02. ชื่อ.........................................................ตาแหน่ง..................................................โทร....................
(........................................................................................)
คณบดี/ผู้อำนวยกำร (ส่วนงำน/หน่วยงำน)......................................................................................

(สิ้นสุดการแบบตอบรับวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)
ถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกลไปยังวิทยาเขต
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
ประเด็นการเสวนา จะพิจารณาตามความเชื่อมโยงและความเหมาะสมของกรอบเวลา
 เบื้องหลังของพลังความคิด แรงบันดาลใจ ตัวตน
 การสร้างความสุขในที่
 จากอดีตสู่ปัจจุบัน
อไป
 ความรูส้ ึกที่ได้รับเลือกทาหน้าที่ผู้อานวยการกอง
 หลักคิดที่ใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารจัดกวมงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share&Learn)

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ www.psdb.ku.ac.th หัวข้อ “ข่าวกิจกรรม”
กรุณาแจ้งประเด็นปัญหาการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน/
หน่วยงาน และส่งแบบตอบรับรายชื่อ
ผู้ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
(เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี .......@ku.th)
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