
 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

 

การบริหารโครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

และการเบิกพัสด ุ

ปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

กลุมแผนงานและประเมินผล 

กลุมบริหารทั่วไป 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
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บทนํา 

 

1. ที่มาและความสําคัญ 
   กลุมแผนงานและประเมินผล และกลุมบริหารทั่วไป เปนกลุมงานที่มีภารกิจในการสนับสนุน                      
การดําเนินงานใหแกกลุมงานตางๆ สามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัวเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย                    
ในการดําเนินงานที่ผานมาพบปญหาอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารแนวทางการดําเนินงานและระเบียบการปฏิบัติงาน      
ที่เปนทิศทางเดียวกัน ทําใหเกิดความไมคลองตัวในการดําเนินงาน 

   ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  กลุมแผนงานและประเมินผลและกลุมบริหาร
ทั่วไป โดยงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ไดรวมกันจัดทําแนวทางการดําเนินงานในป 2562 เพื่อพัฒนา
กระบวนการใหสามารถสนับสนุนกลุมงานไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น ปดชองวางที่เคยเกิดขึ้น ตลอดจนเปนขอตกลง
ในการดําเนินงานรวมกัน เพื่อประโยชนในการดําเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 
2.วัตถปุระสงค 

เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ การเบิกจายงบประมาณ 
และการเบิกพัสดุ  

 
3. ขอบเขต 

“แนวทางการดําเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ” นี้ ประกอบดวย 

3 สวน ไดแก 1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Flow) 2) ขอตกลงรวมกันในการดําเนินงาน ป 2562 และ 3) การ

กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ป 2562 ซึ่งเปนกระบวนงานสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานแผนงานโครงการ 

โดยมีหัวขอ ดังนี้ 

1) การบริหารแผนงานโครงการ ประกอบดวย ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการขออนุมัติจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

2) การเบิกจายงบประมาณ ประกอบดวยขั้นตอนการยืมเงิน และขั้นตอนการเบิกเงิน 

3) การเบิกพัสดุ ประกอบดวย ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกพัสด ุ

สําหรับกลุมเปาหมายหลักในการใชประโยชน คือ บุคลากรผูรับผิดชอบแผนงานโครงการ ของสํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน 
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1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานแผนงานโครงการ 

1.1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

  
  

 

 
  

  

 
  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. กลุมแผนงานและประเมินผล ลงทะเบียนรับ 

ไมถูกตอง 

สงกลับให

ผูรับผิดชอบแกไข 

ถูกตอง 

6.เสนอผูอํานวยการลงนามอนมุัตโิครงการ 

5.เสนอรองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ พิจารณาให

ขอคิดเห็นและลงนามเห็นชอบโครงการของกลุมงานภายใต

สายบังคับบัญชา 

4. หัวหนากลุมแผนฯ/ผูรักษาการฯ พิจารณาผานโครงการ 

3. ตรวจสอบโครงการ 

- งานแผนงาน ตรวจสอบความถูก
ตองความสอดคลองของโครงการ 
- งานการเงิน ตรวจสอบความถูก
ตองของการประมาณการ
คาใชจายในโครงการ 

**  รวมระยะเวลาไมเกิน 9 วัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

1. กลุมงานจัดทําโครงการ 

7.กลุมแผนงานฯสําเนาโครงการ 
และสงคืนโครงการที่อนุมตัิแลวให

กลุมงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
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1.2 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

 

 

 

 

  
  

 

 
  

  

 
  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 
 

**  รวมระยะเวลาไมเกิน2วัน (กรณีไมมีการแกไข) 

 

 

 

2. กลุมแผนงานและประเมินผล ลงทะเบียนรับ 

ไมถูกตอง สงกลับให

ผูรับผิดชอบแกไข 

ถูกตอง 

5. ธุรการกลุมแผนงานฯ ทาํสําเนาบันทึกเก็บที่

กลุมแผน 1 ชุด 

4. หัวหนากลุมแผนฯ/ผูรักษาการฯ พิจารณา

ผานบันทึกขออนุมัต ิ

3. กลุมแผนงานฯ ตรวจสอบ 

- โครงการอนุมัติแลวหรือไม 
- งบประมาณ กลุมเปาหมาย 
เปนไปตามแผนในโครงการ
หรือไม 
- แนบกําหนดการประชุมหรือไม 

1. กลุมงานสงบันทึกเสนอ                           

ขออนุมัติจัดประชุม 

6. กลุมแผนงานฯสงบันทึกขออนุมัติไปที่
งานการเงินและบญัชี กลุมบริหารทั่วไป 
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1.3 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

 

 

 

 

  
  

 

 
  

  

 
  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

2. กลุมงานดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   

อบรม สัมมนา 

 

6. กลุมแผนงานฯ ตัดงบประมาณเหลือจายจากการ

ดําเนินงาน เขาไวที่งบประมาณสวนกลาง  

สคร.7 ขอนแกน (กรณีมีงบเหลือจาย) 

5. กลุมแผนงานฯ ตรวจสอบ

วามีงบประมาณเหลือจาย

จากการจัดประชุมฯ ใน

ระบบ ESM หรือไม 

8. กลุมแผนงานฯ รวบรวม รวบรวมสรุปผล

การดําเนินงานทุกโครงการไวในเว็บไซด            

ของ สคร.7 ขอนแกน 

1. กลุมงานขออนุมัติจัดประชุมฯ 

และขออนุมัติยืมเงิน 

3. กลุมงานทําขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ/ 

สงคืนเงินยืม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. งานการเงิน ลงขอมูลการเบิกจายในระบบ ESM 

และ GFMIS 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ จดัทําสรปุผลการดําเนินงาน สง
กลุมแผนงานฯเปนไฟลอิเลคทรอนิกส ภายใน 30 วัน                          

หลังดําเนินการเสร็จสิ้น  
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานงบประมาณ 

2.1 ขั้นตอนการยืมเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืมเงิน 
1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน / บันทึก
ขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน  
แนบเรื่องเดิมหรือขอสั่งการใหไป
ราชการทุกครั้ง 
2) บันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิง / 
อบรม / ประชุมราชการ  ระบุ วัน 
เวลา สถานที่ และกลุมเปาหมาย  
3) สัญญายืมเงิน  2  ฉบับ 
4) โครงการประชุมเชิง / อบรม ที่
ไดรับการอนุมัต ิ
5) กําหนดการประชุมเชิง / ตาราง

ฝกอบรม 

การสงคืนเงินยืม 
1) จัดทําบันทึกขอเบิกเงินเพื่อชําระ
หนี้เงินยืม  พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบ สงการเงิน 
2) คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ ใหคืนภายใน  15 วันทําการ
นับแตวันกลับจากไปราชการ  
3)นอกเหนือจากคาเดินทางใหสงคนื
ภายใน  30 วันทําการนับแตวันไดรับ
เงิน 
4) กรณีประชุมเชิง/อบรม สงกลุม
แผนงานภายใน 30 วัน 
5) กรณีประชุมราชการ ใหจัดทํา
รายงานการประชุมเก็บไวที่กลุมงาน 
หากมีการขอเรียกดสูามารถแสดงใหผู
ตรวจสอบดูได 

3. ธุรการการเงินลงรับตามระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

เสนอหัวหนาการเงิน 

2. ยื่นบันทึกและสัญญายมืเงินที่

ธุรการการเงิน 

4. ตรวจสอบเสนอ

ความเห็นตอหัวหนา

กลุมบริหารทั่วไป 

5. ตรวจสอบเสนอ

ความเห็นเสนอตอ

ผูอํานวยการ 

สงคืนผูยืมแกไข 

สงคืน หน.การเงิน 

6. ผูอํานวยการ

พิจารณาอนุมัต ิ

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

1. จัดทําบันทึก  

และสัญญายืมเงิน 

7. สงเบิกทีง่านการเงิน 
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2.2 ขั้นตอนการเบิกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การยื่นเบิก 
1) คาเดินทาง ยื่นเบิกภายใน 30 วันนับ
จากกลับจากไปราชการ 
2) คาลวงเวลายื่นเบิกภายใน 30 วัน นับ
จากการปฏิบัติงานนอกเวลาเสร็จสิ้น 

2. ตรวจสอบ

โครงการบันทึก

ทะเบียนคุม 

3. สงเบิก GFMIS  

จัดทําหนางบบันทึกรายการขอเบกิ 

4. ตรวจสอบและ

อนุมัติรายการขอเบิก 

6. จัดทํารายละเอียดการจายผาน

ระบบ KTB Corporate Online 

7.ตรวจสอบและ

อนุมัติจายเงิน 

สงเบิก 

เงินทดรอง สคร. 

 

จายเงินสดหรือเช็ค 

ผูขอเบิก 

เงินยืมเหลือเวลากอนจัด 3 วันทําการ, 

คาเดินทาง คาประชุมราชการ 

ที่ทดรองจายลวงหนา 

สงใบสําคัญเบิก GFMIS 

จัดทําเช็คเสนอผูมีอํานาจ 

ลงนามสั่งจาย 

5. ตรวจสอบการ

โอนเงินเขาบัญชี 

สคร. 

8. โอนเงินเขาผูรับเงิน 

คืนเงินทดรอง สคร. 

1. บันทึกรับขอเบิก 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานพัสดุ 

3.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกพัสด ุ(ที่ไมมีในคลังพัสดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.พัสดุจัดคําสั่งแตงตั้งผูกาํหนดรายละเอยีด

คุณลักษณะ(Spec) หรือผูกําหนดขอบเขตงานจาง 

4.พัสดุรายงานขอความเห็นชอบ 

ตามระเบียบขอ 22 

3.กลุมงานขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ (spec) 
 

5.พัสดุรายงานขออนุมตัิจัดซื้อ 
ตามระเบียบขอ 24 

 

6.พัสดุสั่งซื้อ 

7.สงของ 

8.กลุมงานตรวจรับ  
ตามระเบียบขอ 26 

 

9.จัดชุดเอกสาร/ตรวจสอบ

เอกสาร 

10.สงเบิกเงิน 

1.กลุมงานจัดทําอนุมตัิในหลักการ  
 

การขอเบิกวัสดุทีไ่มมีในคลังพัสดุ เชน การทําสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ,การจัดพิมพหนังสือ  การเชารถตูเอกชน 

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ(Spec) 
พรอม Specและหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินเชน  
จะพิจารณาจากราคารวม หรือจะพิจารณาตอรายการ 

วงเงินตั้งแต 5,000 บาทเขาระบบ e-gp 

สรางผูขายในระบบ เพื่อจายตรงเขาบัญชีผูขาย 

เขา web Online (PO) 

ตรวจรับพัสดุภายใน 7 วัน นับแตวันวันที่ผูขายไดสง
มอบพัสด ุ
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 กลุมแผนงานและประเมินผล และกลุมบริหารทั่วไป โดยงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ไดดําเนินงาน

ตามภารกิจในการสนับสนุนกลุมงานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบราชการ  

จากการสรุปผลการดําเนินงาน ปจจัยความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานการบริหารจัดการ

แผนงานโครงการ การเบิกจายงบประมาณ และการเบิกจายพัสดุ  ในปที่ผานมา พบปญหาอุปสรรคที่ทําใหการ

ดําเนินงานเกิดความไมคลองตัวในหลายประเด็น ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนากระบวนงานสนับสนุนใหเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการทํางาน  และปดชองวางการของดําเนินงานที่ผานมา จึงไดพัฒนาแนว

ทางการดําเนินงานที่เปนขอตกลงรวมกัน 3 ประเด็น ประกอบดวย การบริหารแผนงานโครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ และการเบิกจายพัสดุ ดังนี้ 
 

1. ขอตกลงการบริหารจัดการแผนงานโครงการ 

 1.1 การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

  1.1.1 จัดทําโครงการ เสนอขอ/ลงนามอนุมัติโครงการโดยผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม

โรคที่ 7 จังหวัดขอนแกนผานกลุมแผนงานและประเมินผลตรวจสอบความครบถวนถูกตอง 

  1.1.2 สรางโครงการในระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร (ESM) และรายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน 

  1.1.3 กลุมแผนงานและประเมินผลติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และงานการเงิน

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณในระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร (ESM)  

  1.1.4 ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผลการดําเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ 

ภายใน30 วัน หลังปดโครงการตามแบบฟอรมในเลมแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 โดยจัดทําเปนไฟล

ไปรษณียอิเลคทรอนิกสplan.dpc6khonkaen@gmail.com 

 1.2 การดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

  1.2.1 การขอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ตองสงโครงการ กอนการขออนุมัติจัดประชุมอยางนอย 2 

สัปดาห  

  1.2.2 เสนอขออนุมัติจัดประชุม ผานกลุมแผนงานและประเมินผลและงานการเงิน แนบ

กําหนดการประชุม   

 1.2.3  งบประมาณที่เหลือจากการดําเนินงาน จะถูกดึงมาไวที่สวนกลาง (เพื่อรอปรับแผน 6 เดือนหลัง)

ใชในการแกไขปญหาในพื้นทีแ่ละพัฒนางานที่จําเปนตอไป 

 

 

ขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานป 2562 
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  1.2.4 เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ผูรับผิดชอบโครงการตองสงสรุปผลการดําเนินงาน ภายใน 30 วัน 

ทางไปรษณียอิเลคทรอนิกส plan.dpc6khonkaen@gmail.com ซึ่งกลุมแผนงานและประเมินผลจะรวบรวม

สรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการไวในเว็บไซดของ สคร.7 ขอนแกน หัวขอ “ผลการดําเนินงานประชุม อบรม 

สัมมนา” 
  

 1.3 การดําเนินงานโครงการนอกแผน รับโอนระหวางป และโครงการเงินนอกงบประมาณ 

  1.3.1 จัดทําโครงการ เสนอขอ/ลงนามอนุมัติโครงการผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 

7 จังหวัดขอนแกน  ผานกลุมแผนงานและประเมินผลตรวจสอบความครบถวนถูกตอง 

  13.2 สรางโครงการในระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร (ESM) และรายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน 

  1.3.3 กลุมแผนงานและประเมินผล ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และงานการเงินฯ 

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณในระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร (ESM)  

  1.3.4 ผูรับผิดชอบโครงการสรุปผลการดําเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการ 

ภายใน 30 วัน หลังปดโครงการ ตามแบบฟอรมในเลมแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 โดยจัดทําเปนไฟล

ไปรษณียอิเลคทรอนิกส plan.dpc6khonkaen@gmail.com 

 

2. ขอตกลงการเบิกจายงบประมาณ  
 2.1 การยืมเงิน 
   2.1.1 บันทึกขอยืมเงินพรอมแนบสัญญายืมเงิน  ยื่นตอเจาหนาที่งานการเงินกอนวันไปราชการ  
จัดกิจกรรม  จัดฝกอบรมหรือประชุมราชการไมนอยกวา 7 วันทําการ 

   2.1.2 กรณีไมสามารถยื่นทันภายใน 7 วันทําการ และเรงดวน   จะพิจารณาใหยืมจากเงินเงินทด
รองราชการและถือวายังไมมีการเบิกจายเงินงบประมาณจนกวาจะทําการสงใชเงินยืมและเบิกเงินงบประมาณมาคืน
เงินทดรองราชการ 
   2.1.3 สัญญายืมเงินจัดทํา 2 ชุด โดยใชกระดาษ A4 ปริ้น หนา – หลัง ใหถูกตองตามแบบฟอรม
ของกรมบัญชีกลาง 
   2.1.4 กรณียืมเงินจัดอบรม/ประชุมเชิง  ใหยื่นเรื่องขออนุมัติจัดอบรมผานกลุมแผนงานและ
ติดตามประเมินผลกอนการยืมเงินทุกครั้ง 
   2.1.5 การยืมเงินสําหรับไปราชการใหทําขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุมัติยืมในฉบับ
เดียวกันและแนบเรื่องเดิมหรือขอสั่งการใหไปราชการทุกครั้ง 
 เอกสารประกอบการเบิกการยืม 
  1) บันทึกขออนุมัติยืมเงิน / บันทึกขออนุมัติไปราชการและยืมเงิน  แนบเรื่องเดิมหรือขอสั่งการให
ไปราชการทุกครั้ง 
  2) บันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิง / อบรม / ประชุมราชการ  ระบุ วัน เวลา สถานที่ และ
กลุมเปาหมาย  
  3) สัญญายืมเงิน  2  ฉบับ 
  4) โครงการประชุมเชิง / อบรม ที่ไดรับการอนุมัติ 
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  5) กําหนดการประชุมเชิง / ตารางฝกอบรม 
 การสงหลักฐานชําระเงินยืม 

 1) บันทึกขอเบิกเงินเพื่อชําระหนี้เงินยืม 
 2) การเดินทางไปราชการไปราชการ  สงภายใน 15 วัน นับแตวันกลับจากไปราชการ 
 3) การสงชําระหนี้นอกเหนือจากการเดินทาง ใหสงภายใน 30 วันทําการนับแตวันไดรับเงิน 
 4) เอกสารประกอบการสงชําระหนี้เงินยืม ใหเปนไปตามหัวขอที่กําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ  

 
 2.2 การเดินทางไปราชการ(กรณีไมยืมเงิน) 

 2.2.1 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณีเบิกเงินโครงการของ สคร.7  ขก. และแนบเรื่อง
เดิมหรือ 

ขอสั่งการใหไปราชการทุกครั้ง  ใหยืนเรื่องผานงานการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
  2.2.2 กรณีเบิกจากผูจัด  ใหยื่นเรื่องผานงานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการเสนอหนังสือ 
  2.2.3 กรณีที่ขอรถยนตราชการแลวแตทางราชการไมมีรถจัดให หากประสงคใชรถยนตสวนบุคคล 
ใหขอใชรถยนตในขออนุมัติไปราชการ 
  2.2.4 การเบิกจายกรณีไมไดยืมเงิน หามทดรองเงินจายลวงหนากอน  แตใหยื่นเรื่องแลกทดรอง
ราชการไดทันที 
  2.2.5 ใหยื่นเบิกภายใน 30 หลังจากเดินทางกลับจากไปราชการ 
 เอกสารประกอบ 
  1) ใบเบิกคาเดินทางไปราชการ 
  2) บันทึกขออนุมัติไปราชการ ที่ไดรับการอนุมัติแลว 
  3) ใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิง + ใบเสร็จคาผานทางดวน + ใบขอใชรถยนตสวนกลาง กรณี
ใชรถยนตราชการ 
  4) แบบ บก.111  (รับรองการจายกรณีที่ไมมีใบเสร็จรับเงิน)กรณีใชรถยนตสวนบุคคล    
  5) ใบเสร็จรับเงินคาเครื่องบิน + ใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง 
  6) ใบเสร็จรับเงิน คาที่พัก และใบแจงรายการของโรงแรม Folio กรณีไปประชุมเชิง/อบรม 
 
 2.3 คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  2.3.1 บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ระบุงานที่ตองปฏิบัติ พรอมรายชื่อเจาหนาที่
ที่อยูปฏิบัติงาน 

   2.3.2 บันทึกขออนุมัติเบิก และแนบเอกสารที่เกี่ยวของ 
  2.3.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชา 
  2.3.4 ใหยื่นเรื่องเบิกภายใน  30  วันนับจากการปฏิบัติงานนอกเวลาเสร็จสิ้น  

  เอกสารประกอบ 
   1) บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
   2) บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   3) บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานในแตละวัน พรอมหัวหนาผูควบคุมลงนามรับรอง 
   4) หลักฐานการจายเงินคาลวงเวลา พรอมหัวหนาผูควบคุมลงนามรับรอง 
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 2.4 ประชุมเชิง / อบรม(กรณีไมไดยืมเงิน) 
 กอนจัด 
 2.4.1 บันทึกขออนุมัติจัดแนบโครงการ กําหนดการ 

 2.4.2 บันทึกขออนุมัติไปราชการ กรณีจัดนอกสถานที่หนวยงาน 
 2.4.3 คาวัสดุ คาเชารถยนต ในการจัดประชุมเชิง / อบรม ใหดําเนินการตามขั้นตอนของพัสดุ 
 2.4.4 ขอรถยนตราชการสวนกลาง (ถามี)  

 หลังจัด 
 2.4.5 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน พรอมแนบเอกสารประกอบ 

  2.4.6 สรุปผลการประชุมเชิง / อบรม ภายใน 30 วัน 
 เอกสารประกอบ 
  1) บันทึกขออนุมัติจัดประชุมเชิง / อบรมที่ผานการอนุมัติแลว 
  2) สําเนาโครงการที่ผานการอนุมัติแลว 
  3) กําหนดการประชุมเชิง หรือ ตารางฝกอบรม 
  4) บัญชีรายชื่อลงทะเบียนประชุมเชิง / อบรม 
  6) ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาที่พัก   
  7) ใบสําคัญรับเงินคาวิทยากร (ถาม)ี 
  8) ใบเบิกคาเดินทาง+ขออนุมัติเดินทาง+แบบ บก.111  รับรองกรณีไมมีใบเสร็จ 
   9) ใบขอใชรถยนตสวนกลาง+ ใบเสร็จคาน้ํามัน+คาทางดวน 
 2.5 ประชุมราชการ 
 กอนจัด 
  2.5.1 บันทึกขออนุมัติจัดประชุม แนบ กําหนดการ 
 หลังจัด 

 2.5.2 บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน พรอมแนบเอกสารประกอบ 
 เอกสารประกอบ 
  1) บันทึกขออนุมัติจัดประชุมที่ผานการอนุมัติแลว+กําหนดการ 
  2) บัญชีรายชื่อลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 
  3) ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม   
  4) ใบเบิกคาเดินทาง+ขออนุมัติเดินทาง+แบบ บก.111  (รับรองกรณีไมมีใบเสร็จ)  
  5) ใบขอใชรถยนตสวนกลาง+ ใบเสร็จคาน้ํามัน+คาทางดวน 

หมายเหตุ:  การขอเบิกทุกกรณี ใหระบุแหลงของเงิน  สําหรับเงินประมาณ งบโครงการ ใหระบุชื่อโครงการ   
             และกิจกรรมในโครงการ  อางอิงจากระบบ Estimate SM เทานั้น 
 
3. ขอตกลงดานการเบิกพัสดุ  

 3.1การเบิกจายพัสดุ ใหยื่นใบเบิกกอนลวงหนา 2 วัน 
 3.2งานพัสดุจะทําการเปดคลังในวันพุธและจายพัสดุตามรายการที่เบิก 
 3.3ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุใหเสนอความตองการมากอนลวงหนา 3 วัน 
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1. การติดตามกํากับการดําเนินงานโครงการ 

 1.1 ติดตามกํากับ ผลการดําเนินงานโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร (ESM)รายงานผลการ

ติดตามในการประชุมกวป. ประจําเดือน (กําหนดดึงขอมูลในระบบ กอนการประชุม กวป. 2 วัน) 

 1.2 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดระดับกลุมงาน :ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ

แผนงานโครงการ  ในประเด็น 

  1.2.1 รอยละผลการดําเนินงานโครงการ 

  1.2.2 คุณภาพของการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ ESM 

  1.2.3 การรายงานผลการดําเนินงาน 

  1.2.4 การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการ 

  1.2.5 การปรับแผนโครงการตามเกณฑที่กําหนด 

  1.2.6 การรายงานผลผลิตโครงการ สิ้นปงบประมาณ 

 สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับกลุมงาน สงกลุมพัฒนาองคกร เพื่อใชประกอบขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 และ 12 เดือน 

 1.3 สะทอนขอมูลการติดตามคุณภาพการรายงานผลการดําเนินงานใหผูรับผิดชอบโครงการรับทราบ 

 1.4 กลุมแผนงานและประเมินผล สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ จัดทําขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

รายงานผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน และผูบริหารทุกไตรมาส  

2.ติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา 

 2.1 ติดตามกํากับการดําเนินงานโครงการ จากการรายงานความกาวหนาในระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร 

(ESM) และสรุปรายงานผลการดําเนินงานจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

 2.2 สรุปผลการติดตามเชิงคุณภาพการฝกอบรมเทียบกับแผนการดําเนินงาน ไดแก งบประมาณที่ใชเทียบ

กับ คาใชจายในการฝกอบรมตอคน กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรม และผลลัพธจากการดําเนินงาน 

3. การติดตามกํากับตัวชี้วัดยุทธศาสตรและตัวชี้วัดผลผลิต 

 3.1 ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจากระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร (ESM)  
  - รายงานผลไตรมาส 1  ในระหวางวันที่ 15-20 ธันวาคม 2561 พรอมแนบหลักฐานในระบบ 

  - รายงานผลไตรมาส 2 ในระหวางวันที่ 15-20 มีนาคม 2562 พรอมแนบหลักฐานในระบบ 

  - รายงานผลไตรมาส 3 ในระหวางวันที่ 15-20 มถิุนายน 2562 พรอมแนบหลักฐานในระบบ 

  - รายงานผลไตรมาส 4 ในระหวางวันที่ 15-20 กันยายน 2562 พรอมแนบหลักฐานในระบบ 
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 3.2 สะทอนขอมูลการติดตามคุณภาพการรายงานผลการดําเนินงานใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ 

 3.3 กลุมแผนงานและประเมินผลสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด จัดทําขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

รายงานผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน และผูบริหารทุกไตรมาส 

4. ติดตามกํากับการเบิกจายงบประมาณ 

 4.1 งานการเงินและบัญชีลงขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS และระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร (ESM) 

 4.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวมของหนวยงาน และภาพรวมของกลุมงานตามตัวชี้วัดระดับ

กลุมงาน : รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายรวมของกลุมงาน รายงานในการประชุม กวป. 

ประจําเดือน  

 4.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณสงกลุมพัฒนาองคกร เพื่อใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

รอบ 6 และ 12 เดือน 

 

----------------------------------------- 


