แบบบันทึกองค์ความรู ้
1. ชือ
่ องค์ความรู ้

เทคนิคการบร ิหารโครงการ/กิจกรรมให้ทันเวลา

2. เจ้าขององค์ความรู ้

นางสายใจสิร ิ เพชรสมบูรณ์

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

3. หมวดองค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

เทคนิคการเสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู ้

ในทุกรอบการประเมิ นฯ กรมการพั ฒนาชุ มชนกาหนดตั วชี้วัดและค่ าเป้าหมายการประเมิ นผลการ

ปฏิบัติราชการที่สาคัญ ๒ ประเด็ นได้ แก่ 1)ร้อยละของการใช้จา่ ยงบประมาณ และ 2)ร้อยละความสาเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ซึง่ เป็นการกาหนด
เพื่อให้ สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดและอาเภอได้ วางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณและดาเนินงานโครงการ/

กิ จกรรมภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด และพบว่าหลายครัง้ ที่ ส านั กงานพั ฒนาชุ ม ชนอาเภอไม่ สามารถ
ดาเนิ นการได้ เนื่ องจากปัจจัยหลายประการ และ/หร ือสามารถดาเนิ นการได้ แต่ จะไปเป็นภาระหนั กในช่วง
สั ปดาห์ สุดท้ายของไตรมาสหร ือปีงบประมาณที่ก าหนด ดั งนั้ นการวางแผนและดาเนิ นการในขั้ นตอนนี้ จึง

ส าคั ญ ที่ จ ะสามารถตอบโจทย์ไ ด้ ว่ า “ท าอย่ า งไรให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเบิ ก จ่า ยงบประมาณให้
ทันเวลา”

5. ว ิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู ้

5.1 การว ิเคราะห์องค์กร (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ)
บุคลากร

-จานวนบุคลากร

-อายุของบุคลากร

-ประสบการณ์ด้านการเง ิน/การพัสดุ
โครงการ/กิจกรรม

-ความทุ่มเท ตั้งใจ

-จานวนโครงการ/กิจกรรม

-งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-ว ิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม

สภาพแวดล้อม

5.2 การวางแผนปฏิบัติงาน


-ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม

-ความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต
-ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์
-การประสานความร่วมมือ

สานั กงานพั ฒนาชุ มชนอาเภอต้ องมีการประชุ มเตร ียมความพร้อมตั้ งแต่ ต้นน้า ในเรอื่ ง

การศึกษารายละเอียด ขั้นตอน เงอื่ นไขโครงการ ว ิธีการดาเนินโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์


การกาหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชด
ั เจน ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เนื่องจากจะทาให้เสียเวลาใน

การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ

5.3 การลงมือปฏิบัติ (ด้านเอกสาร)



การเขี ย นรายละเอี ย ดโครงการ ต้ อ งถู ก ต้ อ งทั้ ง ว ธิ ีก ารด าเนิ น การ พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย

งบประมาณ และรายละเอี ยดอื่ นที่เกี่ ยวข้อง พร้อมแนบตารางหร ือกาหนดการฝึกอบรม(ถ้ ามี) รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยต้องถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


การเสนอโครงการให้ ผู้บังคั บ บัญชาเห็ นชอบ (นายอาเภอ) พั ฒนาการอาเภอควรได้ ทา

ความเข้ าใจและพู ดคุยเพื่ อสร้างความเข้ าใจ และเสนอโครงการพร้อมหนังสื อนาส่ งจังหวัดให้ เสร็จในคราว
เดียวกัน



วางแผนการจัด ส่ ง เอกสารโครงการให้ จัง หวั ด อนุ มั ติ อ ย่ างทั น ท่ ว งที กรณี อ าเภอที่ อยู่

ห่างไกลจากจังหวัดมาก ควรประสานหน่วยงานข้างเคียงในการจัดส่งหนังสือหร ือเอกสารเพื่อให้สามารถนาส่ง
ได้ทุกครัง้



การดาเนินการในระบบ (E-gp) ควรให้เจ้าหน้าที่การเง ิน/พัสดุ วางแผนเรอื่ งระยะเวลาของ

แต่ ละขั้ นตอนอย่างชัดเจน ต้ องกาหนดไว้ในปฏิ ทินส่ วนตั วว่าขั้ นตอนไหนต้ องทาวันไหน ต้ องไม่ ทาในคราว
เดียวแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเว้นระยะของแต่ละเรอื่ งราวเป็นช่วงๆ


เอกสารใบสาคัญต่ างๆ ต้ องชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้ องงตามระเบียบ และควรเตร ียมไว้

ล่วงหน้าก่อนดาเนินโครงการ


วางแผนการยืมเง ิน/การจัดซื้อวั สดุ โดยเผื่ อ ระยะเวลา และอาจจะสามารถยืมเง ินทีละ

หลายโครงการได้ ถ้าสามารถทาได้ทันและไม่ผิดระเบียบ
5.4 การลงมือปฏิบัติ (ในพื้นที่)


ผู้เข้าร่วมโครงการ



ประสานผู้ นาชุ ม ชนเพื่ อ เตร ียมความพร้อ ม ทั้ ง ด้ านสถานที่ เอกสาร อาหาร เครอื่ งดื่ ม

ว ิทยากร/ผู้ดาเนินการต้องขับเคลื่อนโครงการตามกระบวนการในรายละเอียดโครงการ
มีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการ และบันทึกรายงานผลในระบบ

5.5 การเบิกจ่ายเง ิน


รวบรวมเอกสารการเง ิน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง การลงลายมือ

ชื่อ การลงรายละเอียดต่ างๆ ของเอกสารเพื่อส่งเบิกเง ิน/หร ือส่ งใช้คืนเง ินยืม ภายใน 3 วันนั บจากเสร็จสิ้ น
โครงการ



จัดทาสรุปผลโครงการส่งจังหวัดภายในกาหนด

6. ผลลัพธ์ที่ได้

ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอสามารถเบิ ก จ่า ยงบประมาณได้ ทั น ตามระยะเวลาที่ ก าหนด และ

สามารถปฏิ บัติงานตามแผนการปฏิ บัติราชการได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยไม่ ต้องไปเป็นภาระในช่วงปลาย
ไตรมาสหร ือปลายปีงบประมาณ โดยใช้เทคนิคคือ “ประเมินความเสี่ยง วางแผนครบเครอื่ ง รูเ้ รอื่ งทุกคน”
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ





นาข้อมูลของปีก่อนมาว ิเคราะห์ปัญหา
วางแผนให้เป็นระบบ

บุคลากรทุกคนเข้าใจในจุดหมายเดียวกัน
ผู้บังคับบัญชาติดตามงานเป็นระยะ

7. ข้อเสนอแนะและอุปสรรค

ในระดับอาเภอ ควรจะมีบุคลากรที่มีความรูใ้ นเรอื่ งกระบวนการจัดซือ
้ จัดจ้างมากกว่า 1 คน

