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คานา
ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้มีการจัดทาโครงการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และบริการวิชาการ หลากหลายโครงการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การบริหารงานจัดการโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) ภายใต้หัวข้อ
“การบริหารโครงการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ไม่อยากอย่างที่คิด”
ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร สรุปเป็นประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
การบูรณาการ เรื่องการบริหารงานจัดการโครงการไว้ที่งานบริการการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ซึ่งเอกสารนี้เป็นรายงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีประสบการบริหารโครงการวิจัย
กับอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต
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ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
เรื่อง การบริหารโครงการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ไม่อยากอย่างที่คิด
1. การกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังนี้
1.1 ประเด็นความรู้ คือ การบริหารจัดการการบริหารโครงการวิจัย ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
บริการวิชาการ
1.2 เป้าหมาย
1.2.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับการจัดสรรทุนให้เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อ หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรของคณะในการบริ ห ารจั ด การ
โครงการต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุน
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์และบุคลากรประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน 30 คน ได้แก่
2.1 อาจารย์ประจากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
2.2 นักวิชาการการศึกษา
2.3 ผู้ประสานงานโครงการฝ่ายวิจัยฯ
2.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการ ภายใต้หัวข้อ “การ
บริ หารโครงการวิจัย ทานุบ ารุ งศิล ปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ ไม่อยากอย่างที่คิด ” เมื่อวันศุกร์ที่ 8
พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. พญ.ปาริชาติ วงศ์เสนา
2. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
3. ผศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ์
4. ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตดี
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5. ดร.สุวภรณ์ แดนดี
6. พญ.ศุทธินี ธิราช
7. ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา
8. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต
9. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
10. ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์
11. ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
12. ดร.ลติพร อุดมสุข
13. ดร.รสริน การเพียร
14. ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์
15. อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์
16. อ.ลักษณีย์ บุญขาว
17. อ.นิยม จันทร์นวล
18. อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
19. ผศ.มินตรา สาระรักษ์
20. อ.พัจนภา วงษาพรหม
21. อ.กรกนก พลท้าว
22. ดร.รพีพรรณ ยงยอด
23. นางสาวณรัญญา มีชัย
24. นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด
25. นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์
26. นางสาวนิภาพร สิงห์เปี้ย
27. นางสาวเบญญาภา คุณละทิ
28. นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
29. นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย
30. นางนันทิญาทีปิวัฒน์
31. นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ
32. นายวัชรพงษ์ แสงนิล
33. นางสาวอุบลวรรณ พรหมจันทร์
กิจกรรมเริ่มเวลา 9.00 น.
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แพทย์ ห ญิ ง ปาริ ช าติ วงศ์ เ สนา กล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด KM คื อ การพั ฒ นา Tacit
Knowledge หรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทาจากประสบการณ์ของตัวเราเองนามาถ่ายทอดให้แก่
เพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ ที่ จ ะน ามาต่ อ ยอดและน ามาแลกเปลี่ ย นจนกระทั่ ง เกิ ด แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง Tacit
Knowledge บ่อยครั้งไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตาราหรือคู่มือใดๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่นี้เป็นประจาจนกระทั่งเกิดเป็นความรู้หรือเทคนิคบางอย่างที่ช่วยทาให้งานง่ายขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น
ซึง่ Tacit Knowledge เหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าขององค์กร องค์กรไหนที่มีการนาเอาความรู้เหล่านี้
มาพัฒนาต่อยอดองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
จากการประชุมครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานได้ดังนี้
1. งานบริการการศึกษา
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานวิชาการ ได้แจ้งแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ว่า จากการที่ได้เป็น
เจ้ าหน้ าที่ป ระสานงานโครงการ แต่ว่าที่ผ่ านมาจะทาทั้งโครงการของกลุ่ ม วิช าของงานบริการการศึกษา
รวมทั้งนอกแผนและในแผน แต่ที่ผ่านมาไม่รู้ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ตลอดจนขั้นตอนการ
จัดทาโครงการว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างโครงการของกลุ่มวิชาและงานบริการการศึกษา ถ้าแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ
จะเป็น 1) โครงการของการออกสู่ภาคสนาม 2) โครงการของการศึกษาดูงาน 3) โครงการเกี่ยวกับการฝึกงาน
ของน้องๆ วท.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์) 4) โครงการเกี่ยวกับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ หรือว่าเชิญ
วิทยากรมาอบรมสัมมนา ซึ่งในโครงการจะมีภาพรวมคร่าวๆ ที่ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านได้รับทราบ
โดยทางงานบริการการศึกษาขอชี้แจงแนวทางการทาโครงการดังนี้
1. ทางงานแผนและงบประมาณให้เสนอของบประมาณประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะ
พิจารณาจัดสรรทุนช่วงเดือนสิงหาคม โดยหลักเกณฑ์จะดูจากแบบประเมินผลของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา
ประกอบการพิจารณาด้วย
2. อาจารย์หัวหน้าโครงมีหน้าที่หลักในการประสานงานโครงการ จัดทาแผนการใช้งบประมาณ พร้อม
ทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนกับทางงานบริการการศึกษา รายละเอียดที่ควรแนบคือ แผนโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานโครงการทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งในคณะและนอกคณะ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์และ
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อด้วย
3. การประสานงาน อาจารย์ หัวหน้าโครงการควรเตรียมในเรื่องการประสานงานโครงการต่างๆ ไว้
ตั้งแต่เริ่มโครงการ เช่น เรื่องยานพาหนะ อาคาร-สถานที่ การเตรียมพร้อมของข้อมูล กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทาโครงการ
4. กาหนดเวลาปิดโครงการ เมื่อปิดโครงการแล้วควรทาเรื่องในการเบิกจ่ายเงินให้ชัดเจนในแต่ละ
ปีงบประมาณ การเบิกจ่ายควรตรงตามแผนการดาเนินงานที่ได้ขอไว้ เพื่อง่ายต่อการจัดการเอกสารเมื่อปิด
โครงการ โดยการยืมเงินกาหนดให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้ยืมเงิน
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5. การเบิกจ่ายและปิดโครงการควรเคลียร์ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากดาเนินโครงการเรียบร้อย
แล้ว
6. การเบิก-จ่ายเงินโครงการ และการเก็บเอกสารหลักฐาน อาจารย์เป็นผู้ทาเรื่องเอง โดยทางงาน
บริการการศึกษาจะช่วยเพียงแค่อานวยความสะดวกให้เท่านั้น
** เคล็ดลับการเคลียร์เอกสารตามที่ นส.กฤติญา จันทร์พันธ์ แนะนาคือ ใช้วงเงินตามที่เขียนขอไว้ใน
แผน ไม่ควรใช้จ่ายข้ามหมวดหมู่มากเกินไป เพราะจะทาให้สับสน และเคลียร์เอกสารยาก**
7. เอกสารโครงการจะมี 2 ชุด ให้หัวหน้าโครงการกรอกตามแบบฟอร์ มที่ระบุรายละเอียดการใช้จ่าย
โดยชุดที่ 1 หัวหน้าโครงการเก็บไว้เอง และ ชุดที่ 2 เก็บไว้ที่งานบริการการศึกษา
8. งานบริ ก ารการศึ กษาออกแบบฟอร์ มมาให้ เ พื่อ สะดวกในการใช้ แ ละเก็บ ไว้เ ป็ นหลั กฐานตาม
ภาคผนวกแนบท้ายนี้
9. หัวหน้าโครงการควรได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายก่อนการใช้เงินในโครงการ เพราะหากนาเงินไปซื้อของ
ก่อนจะต้องทาหนังสือชี้แจง ซึ่งจะมีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น
10. โครงการที่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึ กษา ให้นักศึกษาระบุให้
ชัดเจนไปเลย ไม่ควรระบุเป็นวัสดุสานักงาน ควรระบุให้ละเอียด เช่น ต้องการซื้อกระดาษ กรรไกร จานวน
เท่าไหร่ ราคาต่อหน่วยคือเท่าไร
2. งานแผนและงบประมาณ
1. หัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ เบิก -จ่ายเงินของโครงการ ตามแบบฟอร์มของงานแผน
และการเงิน
2. ทารายงานการใช้เงินของโครงการส่งงานแผนทุก 4 เดือน ตามแต่ละไตรมาสของปี
3. การยืมเงินให้สามารถยืมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากไม่เคลียร์ 1 ครั้งจะทาหนังสือเตือน และไม่สามารถ
ยืมครั้งที่ 3 ได้
4. ปัจจุบันการเงินมีการนา software ที่จะกรอกรายละเอียดของแต่ละโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละ
หมวดหมู่ คือ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ โดยที่จะมีผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ screening แต่ละโครงการ
อย่างไรก็ตามโปรแกรมทีใ่ ช้ยังต้องการการพัฒนาอยู่อีกมาก จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์อีกทางหนึ่ง
ด้วย
5. การเบิกจ่ายเงิน ใช้หลักฐานคือ ใบสาคัญ รับเงิน ร่วมกับสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารทาง
ราชการที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
6. การทวงเอกสารและหลักฐานทางการเงิน ทางงานแผนและการเงินจะทาทุก 30 วันหลังจากปิด
โครงการ

CMP KM 8

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

หลั ง จากการท าการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งของการจั ด ท าโครงการ ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ต่างในการทางานในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งจะแสดงในบทแกะเทปแนบ
ตามเอกสารท้ายเล่มนี้
ภาพถ่ายกิจกรรม

คณะผู้จัดทา
ดร. ลติพร อุดมสุข
รวบรวมและเรียบเรียง
ดร. เชาวลิต ยัว่ จิตร
ตรวจสอบความถูกต้อง
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

ภาคผนวก

CMP KM 10

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

.

CMP KM 11

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

CMP KM 12

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

CMP KM 13

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

CMP KM 14

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

CMP KM 15

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”

บทถอดเทปกิจกรรมการจัดการความรู้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
หัวข้อ “การบริหารโครงการ ........ ไม่ยากอย่างที่คิด”
วันศุกร์ที่ ๘พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม CMP ๔๐๑(ชั้น ๔)
............................................................................................................................
เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๙.๐๐ น.
อาจารย์แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา กล่าวถึงวั ตถุประสงค์ของ
การจัด KM ว่า ปีนี้เราจะมีการทางานลักษณะแบบนี้ไปเรื่อย ๆ การทา KM คือ
การพัฒนา Tacit Knowledge ก็คือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทาของ
พวกเรามาตลอด เพื่อที่จะนามาต่อยอด ขยายผล และนามาแลกเปลี่ยนให้เพื่อน
ๆ ที่มาทีหลัง หรือเพื่อน ๆ ที่มีโอกาสที่จะได้ทาหน้าที่นี้ในอนาคต ได้มีโอกาสได้
เรี ยนลั ด จากประสบการณ์ จากเพื่ อนเรานั่ นเอง ซึ่ ง Tacit
Knowledge
บ่อ ยครั้ งไม่ไ ด้ ถูกเขี ยนไว้ ในตารา มัน ไม่มี เ ขี ยนไว้ ในคู่ มือ ใดๆ จะเกิด ขึ้ น ก็
ต่อเมื่อ คนที่ ได้รับมอบหมายให้ทาหน้า ที่นี้ ได้ทาซ้ าๆๆๆ จนกระทั่งเกิดเป็ น
ความรู้บางอย่าง หรือว่าเทคนิคบางอย่างที่เค้ารู้สึกว่ามันทาให้งานง่ายขึ้น มี
คุณภาพมากขึ้ น ซึ่ งสิ่งเหล่ านี้ เรียกว่า เป็ นทรัพ ย์สมบั ติที่มีค่ าขององค์ก ร ซึ่ ง
องค์กรไหนที่มีการนาเอา Tacit Knowledge นี้มาพัฒนาต่อยอด องค์กรนั้นก็
จะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ในปีนี้ สาหรับงานบริการการศึกษา ก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่ใ นหลาย ๆ เรื่อง
เพื่อให้พวกเราที่ทางานด้วยกันทั้งหมด ได้มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตรงกัน
แล้วก็ทางานร่วมกันอย่างราบรื่น และคนทางานก็มีความสุขด้วย ในวันนี้ก็จะ
เป็นหัวข้อเรื่อง “การบริหารโครงการ ...... ไม่ยากอย่างที่คิด” เหตุผลที่จัดตรง
นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ เ ป็ น เพราะว่ า ในทุ ก ๆ ปี เนื่ อ งจาก มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีเราบริหารงบประมาณผ่านการทาโครงการในทุก ๆกิจกรรม ข้อดีก็
คือ จะทาให้เราสามารถบริหารงบประมาณที่มีจากัด ไปสู่การนาพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการได้ โดยที่มีโอกาสที่จะเกิดการหยุดชะงักน้อยที่ สุด เท่าที่จะ
เป็ น ไปได้ ก็ คื อ ก่ อ นถึ ง รอบด าเนิ น การ เรามั่ น ใจว่ า กิ จ กรรมทุ ก อย่ า ง มี
งบประมาณจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ถูกกันไว้แล้วเพื่อให้อาจารย์ทุกคน
มั่นใจว่า เราสามารถที่จะทากิจกรรมการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ได้
จนครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ที่ เราตั้งไว้ แต่ว่าด้วยความที่เราทาผ่านโครงการ
ในทุก ๆ กิจกรรม ผลก็คือว่า เราจะมีงานเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การบริหาร
โครงการ ซึ่งในการบริหารโครงการก็ไม่ได้เหมือนงาน Routine ซะทีเดียว ก็คือ
มันยังมีเรื่องของการที่จะต้องทาเอกสาร ทั้งในเรื่องของการขออนุมัติจัดทา การ
สรุป การรายงานผลต่าง ๆ เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งการสรุปและรายงานผลเชื่อว่า
ทางผู้บริหารจะใช้มันเป็นข้อมูลที่ดี ประกอบการตัดสินใจในของปีถัดไป รวมถึง
เป็ น ข้ อ มู ล ในการที่ เ ราจะสื่ อ สารให้ ผู้ ค นที่ ม าติ ด ต่ อ กั บ เราได้ รู้ ว่ า ผลการ
ด าเนิ น งานของเราเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง แล้ ว ก็ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องเราเป็ น ยั ง ไง
Community ของเราเป็นประมาณไหน ซึ่งกลุ่มคนที่เค้าอยากจะรู้ที่สุด ก็คือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
จากภายใน – ภายนอก เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่าง ๆ นี้ก็มันเป็นภาระงานที่
เพิ่มขึ้นก็จริง แต่ว่าประโยชน์มันก็มี เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่เรายังคงต้องทา
อยู่ ไม่ว่าเราจะเหนื่อยกันแค่ไหน เราก็ยังคงต้องทามัน เพราะฉะนั้น เราก็เลย
ช่วยกันทางานที่น่าเบื่อ แต่ว่าเราจะทาให้มันง่ายขึ้นได้ยังไงบ้าง แล้วก็ทาให้หน
เดียวแล้วเสร็จ ทาได้มั้ย ไม่ต้องแก้บ่อย ๆ
วันนี้ก็เลยมีการเชิญทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่น่าจะเป็ น ทางฝ่ายสนับสนุนบอก
ตรงกันว่า อาจารย์ทาได้ดี อาจารย์ทักษิณน่าจะนามา Share ให้เราได้ฟังกันนะ
คะ วั น นี้ ก็ เ ชิ ญ อาจารย์ ทั ก ษิ ณ มาร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เรา แล้ ว ก็ มี
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา เช่น งานบริการการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินโครงการ , งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุ , งาน

นโยบายและแผน และงานบุคลากร ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยสนับสนุน
เราให้โครงการลุล่วง
กิจกรรม เริ่มต้นตั้งแต่ 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้คนที่ร่วมกิจกรรม ได้รับทั้ง
ประโยชน์และความสนุกสนาน ขออนุญาตเริ่มโครงการ KM หัวข้อ “การ
บริหารโครงการ .... ไม่ยากอย่างที่คิด” ค่ะ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด
งานวิชาการ ได้แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ว่า จากการที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่
ประสานงานโครงการ แต่ว่าที่ผ่านมาจะทาทั้งโครงการของกลุ่มวิชาของงาน
บริการการศึกษา รวมทั้งนอกแผนและในแผน แต่ที่ผ่านมา ไม่เคยคุยกันเลยว่า
อ้อท าอะไรบ้ าง อาจารย์ทาอะไรบ้า ง อยากให้อ้อ ช่วยอาจารย์ ตรงไหนบ้า ง
แล้วก็ที่อาจารย์มาใหม่ ๆ ก็ไม่รู้ขั้นตอนการจัดทาโครงการจริง ๆ แล้ว ว่ามี
ขั้นตอนอะไรบ้างโครงการของกลุ่มวิชา และงานบริการการศึ กษา ถ้าแยกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ จะเป็ น โครงการของการออกสู่ ภ าคสนาม โครงการของ
การศึ ก ษาดู ง าน โครงการเกี่ ย วกั บ การฝึ ก งานของน้ อ ง ๆ วท.บ. ตั้ ง แต่
ปฐมนิเทศน์ ออกไปนิเทศน์แล้วก็กลับมาแล้วก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับเชิญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อาจารย์ พิ เ ศษ หรื อ ว่ า เชิ ญ วิ ท ยากรมาอบรมสั ม มนา ซึ่ ง ใน
โครงการจะมีภาพรวมคร่าว ๆ ที่ได้แจกเอกสารให้ทุกท่านได้รับทราบ
ซึ่งเริ่มตั้งแต่งานแผน จึงอยากจะให้งานแผนช่วยอธิบาย การเขียน
โครงการแล้วก็ การพิจารณาจัดสรรโครงการตอนช่วงไหน ตรงนี้จะให้งานแผน
ช่วยเสริมนิดหนึ่งค่ะ
นางสาวสุ ทธาสิณี ลักขณัติ งานแผนและงบประมาณ ได้แจ้ง ที่
ประชุ ม รั บ ทราบว่ า การพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ จะมี ก ารเสนอขอ
ประจาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม จากนั้นเมื่อเสนอขอเสร็จ ทางงานแผนก็จะ
ดาเนินการรวบรวมแล้วก็จะนาเข้าคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุ ข พิ จ ารณา แล้ ว ก็ จ ะท าการจั ด สรร พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณประจาปี (ประมาณช่วงเดือนสิงหาคม)
นางสาวกฤติ ญ า จั นทร์ พัน ธ์ ง านบริ การการศึ กษา–ในเรื่ องของ
หลัก เกณฑ์ พิจ ารณาจัดสรรงบประมาณ ในแต่ล ะปี งบประมาณ จะคล้า ย ๆ
กันมั้ยคะ หรือว่าอย่างไร
นางสาวสุทธาสิณี ลักขณัติ - ในส่วนของหลักเกณฑ์ ก็ จะดูจาก
ในแบบประเมินผลโครงการของรอบปีที่ผ่านมา ก็จะใช้เกณฑ์ตัวนั้นเป็นตัวชี้ด้วย
แล้ ว ก็ เ หมื อ นปี ที่ ผ่ า นมาหรื อ ไม่ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณา
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - ในส่วนนั้นเป็นส่วนของงานแผน
แล้วก็ในปีนี้ ก่อนที่เราจะดาเนินโครงการ เราจะต้องขออนุมัติจัดทาก่อน เพื่อให้
งานแผนทราบว่า เราจะจัดทาโครงการแล้ว ที่ผ่า นมาจะไม่ระบุให้และไม่ไ ด้
กาหนดระยะเวลาให้อ าจารย์ มายื่ นขออนุมั ติจัด ท า จะดาเนิน การตามความ
เหมาะสม ตามอัธยาศรัย
แต่ว่าปีนี้ อยากจะขอความอนุเคราะห์อาจารย์ ก็คืออย่างน้อย
30 วัน ก่อนที่จะจัดโครงการเพื่อว่าในช่วงที่ขออนุมัติจัดทาอาจจะได้ประสาน
อย่างอื่นรอก่อน อย่างเช่น เรื่องรถ เรื่องห้อง หรือเรื่องที่สามารถประสานรอ
ก่อนได้ แล้วก็อยากจะรบกวนผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนที่จะมาแจ้งขออนุมัติ
จั ด ท าโครงการ ให้ ป ระสานงานเบื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งของสถานที่ จ ะไปดู ง าน
เจ้าหน้าที่ประสานงานปลายทาง ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย หรือว่าข้อมูลที่
เราจะไปออกโครงการ เพระว่าบางทีจะมีปัญหาว่า มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแต่
บางทีก็ จะทราบแค่ชื่อ ต้อ งค้นหาข้อมูลใน Internet ดูว่า นามสกุ ลอะไร
ตาแหน่งอะไร ในการที่จะจัดทาหนังสือออกไป หรือว่าบางทีในกรณีที่ว่าจะ
ออกไปดูงาน แต่ยังไม่ได้ประสานงานเบื้องต้นกับปลายทาง แล้วรอคาตอบจาก
ตัว หนั งสื อที่ ทาอยู่ ซึ่ง บางที มัน จะล่า ช้ า หรื อว่ าถ้ าปลายทางอาจจะมี อะไร
กระทั น หั น เค้ า จะตอบยกเลิ ก เราไปไม่ ไ ด้ เราต้ อ งหาสถานที่ อื่ น ก่ อ น ถ้ า
ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานเบื้องต้นก่อนจะดีมาก แล้วก็อยากจะรบกวน
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
ขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเจ้าหน้าทีประสานงานปลายทางด้วย อย่างเช่น ถ้า
เป็นรายวิชาที่เป็นกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ของแพทย์ จะมีปัญหาว่า
ตัว คุ ณหมอเองก็ จะคุ ย ในระดับ คุ ณหมอ แต่ เ จ้า หน้ าที่ ป ลายทางก็จะคุย กั บ ผู้
ประสานงานของคณะ ซึ่งที่ผ่านมาจะแก้ไขปัญหา คือ คุยที่โรงพยาบาล แนบ
หนังสือส่งหนังสือฉบับนี้ไป เจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับผิดชอบซึ่งก็จะเสียเวลาใน
เรื่ องของการตามตัว เจ้ าหน้า ที่ ผู้ป ระสานงาน ในบางเรื่ องเจ้า หน้ าที่ จะต้อ งดู
รายละเอียดอีกทีหนึ่ง รบกวนอาจารย์ทุกคนเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วย
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ -ขออนุญาตเพิ่มเติม คือปกติแล้ว ถ้า
เราแจ้งให้งานวิชาการทาหนังสือออก ในกรณีที่เป็นลักษณะงานโครงการ ตรง
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงานข้างล่าง ปกติคุณกฤติญาก็จะใส่ไว้อยู่แล้ว อันนี้
คงจะต้องให้ใส่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ใช่กฤติญา จันทร์พันธ์ เพราะว่าไม่
งั้นทุกงานก็จะมาที่คุณกฤติญาหมดเลย เพราะว่าปกติถ้าทาหนังสือออก ตรงผู้
ประสานงานด้านล่างดังกล่าว ตรงหนังสือราชการจะต้องมีอยู่แล้ว อันนี้คงต้อง
ระบุเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเลย พร้อมกับชื่อและเบอร์โทรให้สามารถติดต่อได้
ว่า ถ้าอาจารย์ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว ถ้าเกิดมีปัญหา จะต้องติดต่อที่ใคร ให้
ระบุในหนังสือราชการตรงด้านซ้าย จะมีอยู่แล้วว่า ผู้ประสานงานกับผู้ที่ต้อ ง
ติดต่อตรงนี้เป็นใคร
นางสาวกฤติ ญา จั นทร์ พัน ธ์ -ตกลงร่ว มกั น ว่า ต่อ ไปจะใส่เ ป็ น
ผู้รับ ผิดชอบโครงการในส่ วนของหนังสือ ที่ทาขอความอนุเคราะห์ไ ป บางที มี
ปัญหาว่าบางทีปลายทางโทรกลับมาแล้ วตอบคาถามไม่ได้ บางทีโอนสายให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ไม่อยู่ ก็จะทาให้ล่าช้าไปบ้าง
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ -ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของอาจารย์เพื่อ
ติดต่อประสานงานไว้เลย ประธานรายวิชาก็จะได้รู้
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ -อั น นี้ เ ป็ น ภาพรวมของการจั ด ท า
โครงการ หลังจากที่เราดาเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาขออนุมัติ
เบิกจ่าย ในที่นี้จะเป็น คือเมื่อก่อนถ้าทุกคนพร้อมเอกสารตอนไหนก็จะมาส่ง
แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการเคลียร์เบิก – จ่าย มาก ต่อไปจะระบุให้เลยว่า
หลังจากที่อาจารย์ทาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ต้องเอาเอกสารมาส่ง
ภายในวันที่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการให้ช่วยในการเพิ่มข้อมูลในปีงบประมาณ
นี้ ที่ ผ่ า นมาที่ ยื ม เงิ น ออกมา เงิ น บางส่ ว นอยู่ กั บ อาจารย์ เ จ้ า ของโครงการ
บางส่ ว นอยู่ กั บ กฤติ ญ าในเรื่ อ ง ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม ค่ า อาหาร
ค่าตอบแทนวิทยากร
แต่ว่าปีนี้ อยากจะรบกวนให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนบริหารจัด
การเงินที่ยืมมาให้ด้วยตนเอง ก็คืออย่างเช่น ถ้าโครงการไหนทาครั้งเดียวเสร็จ มี
งบประมาณ 50,000 บาท จะยืมออกมาให้ 50,000 บาทเลย เสร็จแล้วก็ให้
อาจารย์ บ ริหารจัดการเงิ น ด้ว ยตนเอง แต่อ าจารย์ อาจจะสามารถให้ช่ วยสั่ ง
อาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่มให้ได้ แต่จะให้ทางร้านไปเก็บเงินที่อาจารย์
โดยตรง
ดร.รั ตนา เล็ ก สมบู ร ณ์ - ถามว่ า อาจารย์ เ ป็ น ผู้ ยื ม หรื อ คุ ณ
กฤติญาเป็นผู้ยืมเงิน
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - อาจารย์เป็นผู้ยืมค่ะ ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้ยืม
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ -เป็นออกเช็คในนามอาจารย์ท่านนั้น ดี
แล้วค่ะถ้าคุณกฤติญาเป็นผู้ยืม แล้วเวลาอาจารย์ไม่เคลียร์ คุณกฤติญาจะขึ้น
Black List อยู่ข้างบนกับทางมหาวิทยาลัย จะโชว์เลย
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - ผู้รับผิดชอบยืมค่ะ แต่ว่าคนเอา
ตั ง ค์ แต่ ว่ า เป็ น คนจั ด การเองทั้ ง หมด แล้ ว ก็ น าเอกสารมาเคลี ย ร์ เ บิ ก จ่ า ย
หลังจากที่ทาโครงการแล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ อาจารย์โอเคมั้ยคะ เรื่อง
ของการเคลียร์เอกสารบริหารโครงการ และเบิกจ่ายด้วยตนเอง
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - อันนี้จะพูดในภาพรวมก่อน แล้ววิธีการ
ซื้อของ หรือว่าจัดจ้างอะไร
นางสาวกฤติญา จันทร์ พันธ์ – เดี่ยวจะให้การเงิ น พัสดุ เป็ น
ผู้ดาเนินการ

ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์- ตกลงตามนี้ นะคะ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - อันนี้เป็นแนวปฏิบัติของปีนี้ ของปี
2557 จะระบุให้เลยว่า ถ้าจะยืมเงินอย่างน้อยต้อง 15 วันทาการ เพราะว่าที่
ผ่านมาจะมีปัญหาว่า เงินออกไม่ทัน อาจารย์สารองออกจ่ายเอง แล้วทีนี้ก็จะมี
การสับสนว่า อันไหนเงินตัวเอง อันไหนเงินหลวง ก็คือต่อ ไป ถ้าอาจารย์แจ้ง
ก่อน 15 วันทาการ ไม่นับเสาร์ – อาทิตย์ จะดาเนินการยืมเงินให้แล้วเสร็จ
ถ้าเงินออกไม่ทัน ก็คือ หมายความว่าอยู่ที่ดิฉันทาเอกสารช้า เราจะได้รู้กันไปเลย
ว่ามันยังไง เพราะยอมรับว่าที่ผ่านมามีปัญหาช้าบ้าง เร็วบ้าง ดีบ้าง พลาดบ้าง
ก็คือตรงนี้ก็ช่วย ๆ กัน
หลั ง จากที่ ข ออนุ มั ติยื ม เงิ น แล้ ว ก็ ไ ปด าเนิ น โครงการ ปี นี้ จ ะมี
แบบฟอร์มให้ เป็นแบบฟอร์มที่จะให้อาจารย์ทุกครั้งหลังจากที่อาจารย์ขึ้นมารับ
เงินยืมที่งานการเงิน แล้วก็เอาสัญญายืมเงินไปให้และจะใส่รายการให้เลยว่า ที่ยืม
มา 50,000 บาท มีค่ าอะไรบ้า ง เอกสารตัว นี้จ ะเก็ บไว้ที่ 1 ชุ ด แล้ วก็ ใ ห้
อาจารย์ ที่รับ เงิน ไปอี ก 1 ชุด จะได้เ ช็คกั นว่า เงินมี เท่า ไหร่ ใช้ไปเท่า ไหร่
เพราะว่าบางทีอาจารย์ก็จะโทรมาถามว่า เอกสาร 50,000 บาท มีค่าอะไรบ้าง
บางทีก็ไม่ได้จดกัน แล้วก็เคล็ดลับในการเคลียร์เอกสารง่าย ๆ คื อ ยืมไปเท่าไหร่
ค่า อะไร ให้ ใ ช้แ ค่ใ นวงเงิน นั้น เช่ น ค่ า ตอบแทน 10,000 บาท ค่า ใช้ส อย
10,000 บาท ก็ควรใช้ตามวงเงินนั้น ไม่ควรจะหมุนเงิน เพราะพอหมุนเงินปุ๊บ
เราก็จะงง งงทั้งตัวผู้รับผิดชอบโครงการ แล้วก็คนที่เคลียร์เอกสารด้วย เพราะ
เวลาเคลียร์คืนเงินยืม คือ เคลียร์เป็นชุด ๆ บางคนอาจจะมองว่าอย่างเช่น ได้รับ
ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท แต่ค่าตอบแทนใช้
ไปแค่ 8,000 บาท แล้วก็ค่าน้ามันเชื้อเพลิงใช้แค่ 12,000 บาท ก็จะคิดว่ายืมมา
20,000 บาท ใช้ไป 20,000 บาท ฉันไม่ต้องคืนเงิน แต่ที่จริงแล้วจะต้องคืนใน
ชุดที่คุณใช้จ่ายไม่ถึงอันนี้คือต้องเข้าใจตรงนี้ อาจารย์บางท่านบอกไม่ต้องคืนนะ
ยืมมา 20,000 บาท ใช้ไป 20 ,000 บาท จริงๆ แล้วเอกสารไปคนละชุดกัน
ระหว่างค่าน้ามัน กับค่าตอบแทน ส่วนในเรื่องของการถัวเฉลี่ย ไม่เกิน 20 %
ก็ยังงง ๆ อยู่เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นของคณะเราเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่า ให้คุณจารุ
ภรณ์ (งานการเงิน) ช่วยตอบ แต่ว่าถ้าเป็นของโครงการบริการวิชาการ เคยอ่าน
ในคู่มือจะบอกว่าสามารถถัวเฉลี่ยได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของหมวดเงินรายจ่ายที่
ได้รับอนุมัติในโครงการ อันนี้คือ ของโครงการบริการวิชาการที่เป็นรูปเล่มของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ของคณะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมี
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ตอนนี้การเงินมี Software ที่จะกรอก
โครงการเข้าไปทุกโครงการเลย แล้วเราจะเขียนเลยว่า ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
เท่าไหร่ จะระบุเลย คราวนี้ถ้ าเกิดว่าใช้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ Software จะ
เด้งขึ้นมา แล้ว ก็จะเบิกไม่ได้ เพราะฉะนั้น Software ตัวนี้มันฟ้อง ผู้ ที่
Screening (คุณจรูญศรี งานการเงิน)ก็จะบอกเจ้าของโครงการว่า โครงการ
อาจารย์ติดเพดานเงินแล้ว อาจารย์ยืมไม่ได้แล้ว อาจารย์ก็ต้องปรั บ แต่อาจจะ
ปรับแผนแล้วก็ไปบอกงานแผน งานแผนก็จะบอกการเงิน การเงินก็จะปลด
ล็อคให้ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ตรงที่สุด ปีที่แล้วคุณณรัญญาทาดีมากเลย จะบอก
ว่าเงินเหลือเท่าไหร่ จะใช้เท่าไหร่ แต่ก็จะมีหลาย ๆ คนตามที่ คือแบบโครงการ
ที่ใช้ด้วยกันหลาย ๆ คน อันนั้นยอดจะทะลุทลายเลย ปีนี้เราใช้ Software ตัว
นี้จับ เป็น Software ที่ผลิตขึ้นมาเอง แล้วจะมีเพดานว่า ตอบแทนเท่านี้ ใช้
สอยเท่านี้ วัสดุเท่านี้ ถ้าเกิดยืมมาเกิน โปรแกรมจะเด้งแล้วจะไม่ให้กรอกข้อมูล
เลย คุณจรูญศรี(Screening)จะบอกว่า อาจารย์ใช้ไม่ได้แล้ วนะคะ งบประมาณ
ที่ขอของอาจารย์เกิน ผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องไปบอกคุณสุทธาสิณี (งานแผน)
ว่า จะขอปรับนะ การเงินจะปลดล็อคให้ เพราะฉะนั้น ใช้เกิน แต่ไม่เกินวงเงิน
โดยภาพรวมของโครงการอย่างนี้ OK มั้ยคะ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ -แล้ว 20% นี่คือหมายถึง 20 %
ของหมวดรายจ่ายในกิจกรรมหรือว่าภาพรวมทั้งโครงการคะ เพราะว่าตอนนี้ทา
โครงการใหญ่ แต่ว่ามีหลายกิจกรรม 20% ของหมวดรายจ่ายกิจกรรม หรือว่า
ภาพรวมที่แบ่งเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - คือ ขอขั้นแรกก่อน 20% ของหมวดนั้น
ๆ ขั้นแรกก่อน แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆ แบบว่ามันจะเกินน่ะ ก็ต้องทาเรื่องปรับ
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
แผนเข้ามา แต่ว่าขอเป็นนอกแผนไป ตอนนี้ขอขั้นแรกเพราะว่าถ้าเกิดคือ เพื่อ
ว่า ให้เ ราบริ หารโครงการให้ไ ด้ ตามแผนที่ เราวางไว้ เพราะว่ าการที่เ ราเขี ย น
โครงการมาคือ เราได้เขียนแผนไว้แล้ว เพราะฉะนั้น ก็ข อร้องให้ทาตามแผน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอร้องให้ทาตามแผนจริงๆ ก็คือว่า เราทาแผนช่วงเดือน
ไตรมาสนี้ถึงไหน ก็ขอให้ได้ทาตามแผนตามนั้น อย่างพัสดุเหมือนกัน ครุภัณฑ์
เหมือนกัน สมมติว่า ไปซื้อของ ช่วงท้าย ๆ ใกล้จะปิดงบประมาณก็ไม่ไหว ก็
ขอให้ทาตามแผน แผนทา มกราคาม ตุลาคม กุมภาพันธ์ ต้องทาตามนั้น ถ้า
เกิดไม่ไหวจริงๆ ก็ค่อยมาคุยกัน
นางสาวณรัญญา มีชัย –ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า Software
ตัวนี้ คนที่จะเข้าไปดูได้นี้คือใคร
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - เฉพาะการเงินเท่านั้น
นางสาวณรัญญา มีชัย –ได้วางแผนกับคุณ กฤติญาว่า ให้ทาตาราง
Excel ในเมื่อการเงินทาอยู่แล้ว เราขอแค่เป็นคนขอเข้าไปดูเฉยๆ แต่ว่าแก้ไข
ข้อมูลไม่ได้ ให้อาจารย์แขวนไว้ในเน็ต เหมือนเราทา Table ถ้าอย่างงั้นเราก็
ต้องมาใช้ Excel ของกฤติญา ก็ขออนุญาตใช้ของอาจารย์ไปเลย เพียงแค่เข้า
ไปดูยอดเงิน เราจะได้ไม่ต้องทาเอกสารซ้าสองต่อ สมมติว่าทาเรื่องยืมเงินขึ้นไป
พอเอกสารไปถึงคุณจรูญศรีปรากฎว่าเงินเกิน เราจะได้หยุด Stop ตั้งแต่ตอน
แรกว่า คุณกฤติญาเข้าไป Check ในระบบ และจะได้บอกอาจารย์ว่า อาจารย์
คะเงินยืมไม่ได้นะคะ เงินอาจารย์เกินเพดาน ก็จะให้หยุ ดเอกสารก็จะไม่ได้ส่ง
ต่อไป ถ้าเป็นไปได้ถ้าพัฒนาแล้ว ขออนุญาตขึ้นเว็บและสามารถเข้าไปดูได้
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - อันนั้นคือเป้าหมาย แต่ว่าตอนนี้ก็คือ
คนเขียน ใครได้ password ไป สามารถแก้ไขข้อมูลได้หมดทุกคน จะมี
password คนอื่นดูได้ และเจ้าของโครงการดูได้ แต่ว่าตอนนี้คนเขียนโปรแกรม
ยังทาไม่ได้ ก็คือพอลงโปรแกรมไป จะแก้ไขโครงการหมดเลย ก็เลยเอาเป็นว่า
เฉพาะการเงินที่ดูได้ก่อน
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - คือโปรแกรมตัวนี้แค่อยู่ในระหว่าง
การพัฒนา คือ เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็ลองใส่ข้อมูลเข้าไป แล้ วมันจะเด้งไปโน่น
นี่ นั่น คือถ้าสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆ ก็อาจจะกระจายให้ใช้ทั่วกันได้ คือถ้าให้ใช้
ตอนนี้ก็อาจจะงง ๆ มันก็ใช้งานยาก คือเราบอกคนเขียนโปรแกรมแล้วเค้าไป
เขียนให้เรา คนเขียนโปรแกรมก็ไม่ได้จบบัญชีการเงินมา คือเค้าก็มอง Process
ไม่ค่อยออก ซึ่งคิดว่าขั้นตอนยังเยอะอยู่ ขนาดดูเองยังว่าโปรแกรมยังยากเลย
ก็เลยยังไม่ได้ให้คนอื่นใช้ด้วย ก็ขอพัฒนาต่อไปก่อน
นางสาวณรัญญา มีชัย - ในเรื่องของการคุมเงิน คุณกฤติญาก็ยัง
ต้องคุมอยู่
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - หัวหน้าโครงการแต่ละโครงการดูคร่าว
ๆ ของตัวเองก่อน
อาจารย์ ทั ก ษิ ณ พิ ม พ์ ภั ก ดิ์ - จริ ง ๆ ก็ เ ป็ น หั ว หน้ า โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ แต่ตอนนี้ก็คือว่า ส่วนใหญ่ก็มีแต่อาจารย์ แต่ไม่แน่ใจว่า
อาจารย์ท่านอื่นทายังไง แต่ถ้าเป็นดิฉันก็จะคุมว่ายอดนี้เคยเบิกไปแล้วเท่าไหร่
ยังคงเหลือ เงิ นอี ก กี่บ าท ถ้ าใช้ ไ ม่ไ ด้ ก็ต้อ งคุย กั บคุ ณ กฤติ ญ าแล้ ว ทานอกแผน
ปรับกิจกรรม ปรับแผนขึ้นไป คือ จะต้องเช็คว่าเจ้าของโครงการมีเงินอยู่กี่บาท
แล้ วใช้ ไปแล้ว กี่บ าท คื อจริ งๆ หัว หน้า โครงการที่ เป็ น ผู้รั บ ผิดชอบโครงการ
จะต้องรู้ในภาพรวม ไม่งั้นก็คือว่าเจ้าหน้าที่เค้าก็จะรับ load ตรงนี้ เยอะมาก
เพราะว่าถ้าทุกคนเป็นแบบนี้หมดคุณกฤติญาก็จะรับภาระหนัก แล้วก็ทางานไม่
ทันแน่ นอน เพราะว่า ถ้าอาจารย์แ ต่ละคนรู้ว่ าตัว เองมีเงิ นอยู่ เท่า ไหร่ เราท า
กิจกรรมของเราอยู่แล้วค่ะ แล้วส่วนใหญ่ก็จะทาแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบ ไม่ได้ทา
หลายรอบ แต่บังเอิญว่าเปลี่ยนโครงการหลายรอบก็เลยต้องรู้ว่าจะมีเงินดาเนิน
โครงการอยู่กี่บาท
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ - ตั ว โครงการก็ ท าอยู่ ต ลอด
ปีงบประมาณ อย่างเช่น โครงการCU อาจารย์ก็จะมาทุกเดือน ก็คือถ้าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการเช็คกับดิฉันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะรู้ว่าเงินจะเหลือหรือไม่เหลือ
แล้วก็ตัวแบบฟอร์มตัวนี้ ถ้าเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมหลายครั้ง จะยืมเงินให้

เป็นงวด ๆ จะได้เคลียร์เอกสารเป็นชุด ๆแต่ว่าถ้าเป็นโครงการที่ทาแล้วเคลียร์
เสร็จจะ ยืมให้ครั้งเดียวเสร็จเลย
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - เวลาคุณกฤติญา ยืมเป็นงวด ๆ เวลา
ส่งคืน ก็ส่งคืนเป็นงวด ๆ แล้วสมมติว่าอาจารย์ลืม คุณกฤติญาช่วยตามอาจารย์
บอกอาจารย์ว่าครบ 30 วัน จะต้องเตือนอาจารย์ใช่มั้ยว่า 30 วันนะ อาจารย์
จะต้องเคลียร์เบิกจ่ายต้องเน้นย้า (ใบนี้แหล่ะดีมากที่คุณกฤติญาเขียนมา แล้วก็
ระบุรายการ
นางสาวณรัญญา มีชัย - ขออนุญาตให้งาน KM จดรายงานการ
ประชุม จะได้บันทึกเป็นหลักฐาน
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ -อั น นี้ เ ป็ น แบบฟอร์ ม นะคะ จะ
รบกวนอาจารย์แนบเอกสารให้ด้วยนะคะ เอกสารแนบในที่นี้คือ ในกรณีที่ดิฉัน
ไม่ได้ออกพื้นที่ด้วย เช่น ใบลงทะเบียน กาหนดการ ที่ดิฉัน จาเป็นต้องใช้ใน
การเบิกจ่าย แล้วก็แบบฟอร์มตัวนี้จะแนบในส่วนที่ผ่านมาที่จะมีปัญหาเรื่องของ
การจัดซื้อวัสดุ ก่อนได้รับอนุมัติในหลักการ คือที่ผ่านมาเวลาซื้อวัสดุก่อนได้รับ
อนุมัติในหลั กการ ดิ ฉันจะเป็น คนคิด ตอบค าถาม 3 ข้อให้ ซึ่ งมองว่า ตรงนี้
น่าจะเป็นความรับ ผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการ ในการที่ไปซื้อของโดยไม่ได้
รับอนุมัติ โดยหลักในการตอบจริงๆ ดิฉันจะตอบแต่ความเป็นจริงถามว่าทาไม
ต้องซื้อ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - อันนี้เป็นแบบฟอร์ม ถามว่า 39 วรรค
2 อยากให้ทามั้ย คือไม่อยากให้ทา เพราะว่าคนที่เสี่ยง ก็คื อ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้ากลุ่มสาขา และก็เจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
และคณบดี รับผิดชอบหลายเปอร์เซนต์ จากน้าหนักโทษ เพราะงั้น ถ้าเรา
วางแผนดี เราก็จะไม่ค่อยเจอ 39 วรรค 2 เพราะฉะนั้น คุณกฤติญา จะต้องทา
ความเข้ าใจกับ อาจารย์ ที่ จะออกโครงการด้วย แล้วอาจารย์ ก็ต้องไปทาความ
เข้าใจกับเด็กด้วย ไม่ใช่ว่าคุณกฤติญาก็เบิกเงินให้อาจารย์ อาจารย์ก็ไปซื้อเอง
อาจารย์ก็ให้เด็กไปซื้อ ก็ไม่ได้เอาใบสาคัญรับเงินมา
พญ.ปาริช าติ วงศ์เสนา - ทีนี้ ให้ คุณกฤติญาบอกอาจารย์ จะ
อาศัยกลไกอะไรที่จะทาให้แบบการสื่อสารหนักแน่นมากขึ้น
ดร.รัตนา เ ล็กสมบูรณ์ -คุณกฤติญาต้องเพิ่มไปในใบนี้ว่าเอกสารที่
จะส่งใช้มีอะไรบ้าง ต้องเพิ่มไปในใบนี้
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - มีค่ะ อยู่ด้านล่าง จะเขียนไว้เลย
ว่า ค่าอะไรจะต้องแนบเอกสารอะไรมาให้ แต่ที่จริงแล้วในความเป็นจริงแล้วคือ
ถ้าในโครงการไม่มีค่าวัสดุ ก็ไม่น่าจะซื้อวัสดุ แต่ก็มีความจาเป็นเร่งด่วน อาจจะ
มีเหตุผลของผู้รับผิดชอบโครงการที่จาเป็นต้องซื้อ แต่ว่าอย่างที่ ดร.รัตนาพูดว่า
บางที ดร.รัตนา ก็ไม่อยากจะอนุมัติ เพราะจริง ๆ แล้ว ดร.รัตนาไม่อยากอนุมัติ
เลย ขอเป็นฉบับสุดท้ายที่จะอนุมัติเรื่องนี้ ก็อยากให้ทุกคนทราบร่วมกัน
นางสาวณรัญญา มีชัย - เราก็จะเชื่อมโยงไปยังถึงเรื่องการขอซื้อ
วัสดุต่าง ๆ ที่เราเขียนโครงการ จะซื้ออะไรบ้างถ้าสมมติไม่ซื้อตามนั้น อาจจะเข้า
39 วรรค 2 หรือเปล่า ในวงเงินนั้น สมมติจะซื้อตะกร้า แต่พอไปถึงเปลี่ยนใจซื้อ
อันนี้ว่ามันเหมาะสมที่จะใช้กว่า แต่ภายในวงเงินที่อนุมัติ ก็ต้องเขียนมั้ย ตรง
หมายเหตุที่คุ ณกฤติ ญาทาไว้ ก็พยายามบอกว่ า ต้องให้อาจารย์ รับรู้น ะว่าที่ มี
หมายเหตุให้เพราะจาเป็นจริง ๆ การพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของรองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ นั่นหมายความว่า ถ้าอาจารย์ไปซื้อที่
นอกเหนือจากโครงการ ถ้ารองคณบดีฝ่ายคลังฯ ไม่อนุมัติ อาจารย์อาจจะต้อง
จ่ายเงินเองนะ คือ เราพยายามที่จะใช้คาที่นุ่มนวลให้อาจารย์รู้สึกว่า การที่เรา
จะซื้อของนอกโครงการมีอย่างนี้ด้วยนะ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์–จริง ๆ ถ้าเราเขียนโครงการดี จะระบุและ
คิด ถึง วัส ดุที่ เราจะซื้ อได้ ก็ คือ คุณ จะทาโครงการก็ ต้อ งมี ประสบการณ์ใ นการ
วางแผน ประสบการณ์คุณกฤติญาก็ต้องถ่ายทอดให้อาจารย์ ที่ปัญหาที่แล้ว ๆ
มาในปี ที่ ผ่ า นมามี อ ย่ า งนี้ น ะ อาจารย์ เ ขี ย นเพิ่ ม ตรงนี้ ดีมั้ ย ว่ า วั ส ดุ คื อ คิ ด
โครงการ ต้องคิดให้ดีก่อนว่า เราจะซื้อวัสดุ ตัววัสดุนี่แหล่ะจะเป็นปัญหา ก็ต้อง
คิดให้ดีว่าวัสดุเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือวัสดุเ กี่ยวกับการออกค่าย เช่น
............แล้วไปซื้อก็จะซื้อได้ แต่ถ้าไม่ยกตัวอย่างเช่นก็จะไม่ได้ แต่ว่า 39 วรรค
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
2 นี้ เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ อย่างเช่นว่า ไปแล้วยากแตก แบตเตอรี่หมด ก็จะ
39 วรรค 2 ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ - 39 วรรค 2 คืออะไรครับ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - 39 วรรค 2 คือ ข้อความชี้แจง ขอ
อนุมัติเบิกจ่ายก่อนได้รับอนุมัติในหลักการ คือไม่ได้รับอนุมัติแต่ไปซื้อของก่อน
เลย
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ไปซื้อของก่อนโดยไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง แล้วซื้อของ
เสร็จ ก็ต้องมาทาการชี้แจง
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - ตอบคาถาม 3 ข้อ แต่เมื่อก่อนจะมี 4 ข้อ ถ้าจา
ไม่ผิด
ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ - หมายความว่า โครงการนาเสนอไปแล้วใช่มั้ย
ครับ
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ใช่ค่ะ ในส่วนก่อนที่เราจะทาโครงการ โดยปกติ
แล้วคุณกฤติญาก็จะช่วยทาในใบขอยืมเงินถ้าเกิดที่จะต้องใช้เงินในส่วนของวัสดุก็
จะต้องขอจัดซื้อจัดจ้างผ่านงานพัสดุอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าได้รับอนุมัติและได้รับเงิน
ก่อ นแล้ว ถึ งจะไปซื้ อได้ แต่ ก็ จะมี บ างโครงการที่ ยั งไม่ ไ ด้ท าอย่ างนี้ แต่ ไ ปซื้ อ
มาแล้วหรือไม่มีค่าวัสดุในโครงการ แต่ออกพื้นที่ไปแล้วซื้อวัสดุ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่ง อย่างเช่น
โครงการของน้ อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาจะมี ปั ญ หามาก เพราะว่ า บางที อ าจารย์
ผู้รั บ ผิ ดชอบโครงการยั งไม่ท ราบว่ า น้ อ งจะเขี ย นโครงการเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งอะไร
ประมาณไหน เวลาดิฉันขอใบขอซื้อขึ้นมาก็จะบอกว่า ค่าวัสดุสานักงาน ทีนี้
พัสดุก็จะบอกว่า วัสดุสานักงาน ให้ช่วยอาทิเช่นให้หน่อยว่ามีอะไรบ้าง ก็คือ
อยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการช่วยตามข้อมูลกับน้อง ๆ นักศึกษาที่จะทาโครงการ
ด้วยว่า เค้าจะซื้ออะไร ประมาณไหน เพื่อที่จะได้มีข้อมูลในการจัดทาใบขอซื้อ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ -จริง ๆ แล้วค่าวัสดุต่าง ๆ ถ้าเกิดว่าไม่ได้
รีบด่วนอะไรจริง ๆ ก็มาฝากพัสดุซื้อให้อย่างเช่น วัสดุสานักงาน ที่แบบว่าไม่ได้
พิเศษกับรายวิชานั้น ๆ แต่อันไหนเป็นสิ่งที่ธรรมดาให้มาฝากพัสดุซื้อให้ แล้วจะ
ถูกต้องตามระเบียบ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว คนที่จะซื้อของได้ตามระเบียบ คือ
เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น พวกเราเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุแต่ว่า
ตอนนี้เค้าคือ อนุโลมให้เฉย ๆ
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ - ต่ อ ไปจะเป็ น พวกของหมวด
ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ อ าจารย์ พ อจะทราบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยแบ่ ง เป็ น อ ะไรบ้ า ง
(ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , แล้วก็ค่าวัสดุ) ค่าตอบแทนในที่นี้ก็คือตามเอกสารนี้
เลยนะคะ แต่ จะเสริ ม ในเรื่ อ งของค่ า ตอบแทนแพทย์ พี่ เ ลี้ ย ง ค่ า ตอบแทน
อาสาสมัครสาธารณสุข อันนี้คืองจะเป็นของคณะเราที่จะนามาพิจารณาในงาน
แผน (เอกสารแนบ) ให้ทุกคนช่วยกันดูด้วยนะคะ
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ตกลงค่าตอบแทนเราต้องมีทั้งใบ
ขวาง และใบสาคัญรับเงินด้วยมั้ยคะ ถ้าเป็นบุคคลภายนอก
นางสาวกฤติ ญา จัน ทร์ พั นธ์ - ให้ คุ ณจารุ ภรณ์ (งานการเงิ น )
ช่วยตอบให้นะคะ อย่างเช่นค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุข สมมติว่ามี 10
คน คนละ 100 บาท เอาเฉพาะใบสาคัญรับเงินแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือ
จะเอาตัวใบขวาง เหมือนที่เราเซนต์ค่าตอบแทนวิทยากร
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - เหมือนที่เซนต์ OT คือปกติแล้ว
ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะต้องมีหลักฐานทั้ง 2 ส่วน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ คือ
ถ้าเป็น OT ของพวกเราเอง เราจะเป็นเฉพาะใบขวาง โดยที่ไม่มีใบสาคัญรับเงิน
แนบบัตรประชาชน / แต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอก จะต้องทาทั้ง 2 อันนี้หรือไม่ หรือ
ใช้แค่ใบสาคัญรับเงินแล้วก็ระบุเป็นค่าตอบแทน แล้วก็แนบสาเนาบัตรประชาชน
ในแต่ละครั้งเท่านั้น
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - หลักฐานใบขวาง ที่เป็นค่าตอบแทน
คือ เท่าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระเบียบใบขวาง ที่ทาตามกันมา แต่ว่าที่ดูใน
ระเบียบจริง ๆ ก็จะบอกแค่ว่า ใช้เป็นถ้าเป็ นค่าตอบแทนวิท ยากรก็จะมีออก
แบบฟอร์มมาให้ใหม่ แต่ถ้าเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ก็ใช้เป็นใบสาคัญรับเงินปกติ
แต่ถ้าเป็นวิท ยกรก็จะมีระบุหัวโครงการที่เปลี่ยนใหม่ แต่ว่าถ้าจะเอาตัวนี้ไปใช้

แทนฉบับเก่าก็ได้ เพราะจะบอกชื่อโครงการค่อนข้างจะละเอียด ตัวใหม่ก็จะ
บอกชื่อโครงการเพิ่มขึ้นมาด้วย แต่ใบขวางนี้ก็ไม่ได้สติ๊กว่า คือเท่าที่ดูมาไม่มี
นางสาวกฤติ ญา จั นทร์พั น ธ์ -สรุป แล้ว ใช้ ใ บส าคั ญรั บ เงิ นแนบ
สาเนาบัตรประชาชนได้ใช่มั้ยคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย- ค่ะ มันจะมีตัวใหม่ออกมาแล้ว ที่แจ้งเวียนไป
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ป่ วน สุทธิพินิจธรรม- ต้องมีสาเนา
บัตรประชาชนด้วยใช่มั้ย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ใช่ค่ะ
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - สาเนาบัตรขับขี่ได้มั้ยคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ได้ค่ะ ถ้ามีเลข 13 หลัก
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ - ส่ ว นตั ว นี้ จ ะเป็ น หลั ก ฐานที่
อาจารย์ต้องเอามาเคลี ย ร์ หลั งจากที่ ไปดาเนิ นโครการกลั บ มาแล้ว ก็ คือ ให้
อาจารย์เก็บเอกสารตามนี้ ก็คือ ถ้ าได้ค่าอะไรไปก็คืออันนี้เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็
เก็บเอกสารตามรายการข้างหลังมาให้(ภายใน 15 วัน หลังจากที่ดาเนินโครงการ
เรียบร้อยแล้ว) เพราะว่าหลักเกณฑ์ของการเงิน ก็คือ เราต้องคืนเงินยืมภายใน
30 วัน หลังจากวันที่ได้รับเงินยืม ที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนของดิฉันในการทา และ
ตรวจสอบเอกสารว่า ผ่านหรือไม่ผ่านกว่าขั้นตอนจะผ่านหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป หา
การเงิน แล้วก็อาจจะมีการแก้ไขกลับมา เราจะได้อยู่ในระยะเวลาของการเงิน
ต่อไปก็คือ ดิฉันจะเป็นคนตรวจเอกสารก่อน ดูว่าเอกสารที่อาจารย์ส่งมาครบ
หรือไม่ ถ้าครบจะดาเนินการต่อให้ แต่ว่ าถ้าไม่ครบจะรบกวนให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการกลับไปเก็บเอกสารแล้วก็แก้ไขเอกสารใหม่ แล้วก็รบกวนในส่วนของ
ใบสาคัญรับเงินอยากจะให้ใส่รายละเอียดให้หน่อย ก็อย่างเช่น ชื่อ (นางสาว)
ก็อยากให้ ข้อมูล ใบเสร็จ ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ววั นที่ สถานที่ตั้ง สถานที่ ซื้อให้
เรียบร้อย ส่วนกาหนดการก็ควรจะมีด้วย อย่างเช่นออกพื้นที่ที่บอกว่ามีปัญหา
ในเรื่ อ งของการเบิ ก ค่ า อาหาร เบิ ก ค่ าเบรค การเงิ น เวลาตรวจก็ อ ยากดู ใ น
กาหนดการด้วยว่า เราทานข้าวทานตอนไหน ทาไมถึงมีทานข้าว ใครร่วมทาน
ข้ า วด้ ว ย ใบลงทะเบี ย น หรื อ ว่ า เบิ ก ค่ า ข้ า วในการออกพื้ น ที่ 100 -200 คน
รายชื่อมีความเหมาะสมกับอัตราที่เบิก หรือจานวนที่เบิกหรือเปล่า บางทีเบิกอยู่
ที่ 50 คน x 50 บาท แต่ใบรายชื่ออาจจะมีแค่ 10 คน ก็จะดูไม่เหมาะสม ก็
พยายามที่จะให้คนที่เข้าร่วมโครงการเซนต์ใบลงทะเบียน ให้ครบ
ดร.รัตนา เล็ก สมบูรณ์ - ในอดีตจะเจอปัญหาว่า การเคลีย ร์
โครงการยืมเงินจะเคลียร์ช้ามากบางที พฤศจิกายน มาเคลียร์กันยายนของอีกปี
เวลาอาจารย์ส่งส่งเอกสารส่งไปกับคุณกฤติญา แล้วเงินคืนนี้คืนที่คุณกฤติญามั้ย
หรือว่ามาคืนงานการเงิน
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ - คื อ ที่ ผ่ า นมาจะคื น ที่ ดิ ฉั น
เพราะว่าดิฉันเป็นคนถือตัวเงิน แต่ว่าปี ๒๕๕๗ นี้หลังจากที่ทุกคนได้แบบฟอร์ม
ตัวนี้แล้ว ทุกคนจะรู้ว่ าทุกคนได้เ งินเท่าไหร่ คืนเท่าไหร่ จะรบกวนให้ทุกคน
ผู้รับผิดชอบโครงการคืนเงินที่งานการเงิน แล้วพอมีแบบฟอร์มตัวนี้ ในเรื่องของ
รายงานเงินไตรมาสที่ผ่านมา ทุกคนจะโทรถามว่า จะรายงานไตรมาสแล้วนะ
อยากรู้ว่าเงินตัวเองเหลือเท่าไหร่ แต่ถ้าต่อไปถ้าทุกคนมีแบบฟอร์มตัวนี้ ทุกคน
จะลดขั้นตอนการมาหาดิฉัน ทุกคนจะสามารถใส่รายละเอียดตัวที่ต้องส่งงาน
แผนทุก 4 เดือน ได้ ก็คือถ้าเป็นแบบฟอร์มตัวนี้ก็โอเค ในตัวแบบฟอร์มนี้จะใส่
ด้วยว่าดิฉันรับเอกสารวันที่เท่าไหร่ ทุกคนจะเช็คลิสต์ได้ด้วยว่าดิฉันเคลียร์ช้า
หรือเปล่า เพราะว่าจะมีวันที่ลงชื่อกันว่ารับเอกสารวันที่เท่าไหร่ อย่างเช่นถ้าเกิด
ว่าการเงิ นติด ตามทวงถามอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบโครงการยังไม่เคลียร์ โครงการ
ขึ้นมาเลยนะก็จะตรวจสอบได้ว่าเอกสารไปแล้วนะ ซึ่งจะตรวจสอบได้ทั้งสองฝ่าย
ดร.รัตนา เล็กสมบู รณ์ -คราวนี้งานการเงินก็จะขอออกหนังสื อ
ทวง ถ้าเกิดว่าเลย 30 วัน ขออนุญาตออกหนังสือทวงว่าอาจารย์ท่านนี้ยังไม่ได้
คืนเงินยืมที่จะเคลียร์โครงการนะคะ แล้วจะมีผลอะไรมั้ยกับงวดต่อไปยกตัวอย่าง
เช่น โรงพยาบาลหนึ่ง อาจารย์ที่ไปราชการไม่ได้เคลียร์เบิกจ่ายก็ไม่ได้ไปอีกเลย
นะ ตรงนี้ของเราก็หนี้ค้างเก่าเยอะมาก ก็ขออนุญาตทวงย้อนหลัง แล้วก็รอบนี้
ก็เหมือนกันก็ขอทาหนังสือทวงเลยแล้วกัน ถ้าเกิดว่าเกินกี่งวด จะปรึกษากันอีก
ทีหนึ่งว่าจะไม่ให้ยืมในครั้งต่อไป
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
นางสาวกฤติ ญ า จั น ทร์ พั น ธ์ - แล้ ว ถ้ า ทวงแล้ ว ไม่ คื น งาน
การเงินจะมีมาตราการอย่างไร
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - สงสัยต้องติดบอร์ด เอาให้ชัดเจนวันนี้
เลยนะคะ
นางสาวณรัญญา มีชัย - เป็นการตักเตือน 1 ครั้ง ยืมได้ไม่เกิน 2
ครั้ง ตกลงกันไปเลย คือถ้า ยืมแล้วถ้ ามาเคลียร์ก็จบไป แต่ในกรณีข้อที่ 2 ไม่
ยอมมาเคลียร์มีหนังสือทวงไปแล้ว ยังไม่ส่งเอกสารมาเคลียร์จะยังไงต่อไป หรือ
ยืมติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อโครงการ ยืมเงินได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ก็ขอให้เอาอัน
เก่ า มาเคลี ย ร์ อย่ า งน้ อ ยก็ ใ ห้ มี โ ครงการที่ อ ยู่ ใ นมื อ ที่ ยั งไม่ เ คลี ย ร์ ไ ม่ เ กิ น 2
โครงการ ของการยืมเงิน ก็ตกลงกันเวทีนี้เลย จะได้แจ้งให้ทราบ
ดร.รั ตนา เล็ ก สมบู ร ณ์ - ตกลงกั น ว่ า ยื ม เงิ น ได้ ไ ม่ เ กิ น 2 งวด
ใช่มั้ยคะ แต่ถ้าเกิดไม่เคลียร์ให้ยืมได้อีก 1 ครั้งแค่นั้นแล้วถ้าเกิดไม่เคลียร์ 2
ครั้ง หมดสิทธิ์ยืม
นางสาวณรัญญา มีชัย - ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณบดี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - ตรงนี้เป็น
เรื่องปกติ ซึ่งเมื่อวานไปประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มา น่าจะมีการยืดหยุ่น
แต่ถ้ามีการยืดหยุ่นก็จะมีคนที่เกเร อาจารย์ว่าก็น่าจะให้มีอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ มีคา
เตือนว่าอาจารย์ให้ยืมอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่เคลียร์ของเก่าจะยืมไม่ได้แล้วนะ ทา
หนังสือเตือนแล้วก็บันทึก จนถึงสิ้นปีประเมิน ก็จะบอกได้ว่า ไม่รับผิดชอบเคลียร์
โครงการอะไรต่าง ๆ ไม่งั้นคนก็ทาอะไรก็ได้ พูดอย่าง ทาอย่าง ทาให้เกิด
ปัญ หา เราก็ อยู่ ด้ว ยกัน เป็ น ทีม คนอื่ นก็ เ ดื อ ดร้ อ น คนที่ เ ป็น คนยื มก็ ก ลุ้ ม ใจ
ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่อง คนที่เกเร ก็ยังเกเรต่อไปมันก็ไม่ดี แต่ว่าก็น่าจะสรุปว่า คือ ยืม
ได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 บอก ไม่ได้แล้วนะ ถ้าเผื่ออาจารย์ไม่เคลียร์ของเก่า ไม่งั้นจะ
มีปัญหา น่าจะเป็นอย่างนี้มั้ย ให้ที่ประชุมคุยกันแล้วก็ตกลงกัน ทุกคนก็ไป
บอกอาจารย์ด้วยนะ พวกอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ได้เข้ามาประชุม
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย -ในส่วนนี้เอาเฉพาะโครงการใช่มั้ยคะ
2 ครั้งไม่รวมอย่างอื่น หรือทุกประเภทหรือเปล่า ไปราชการด้วย วิจัยด้วย
เพราะไม่ได้มีเฉพาะโครงการ เท่านั้น ยืมไปราชการ ยืมซื้อวัสดุ คือโครงการเนี่ย
มันยังความถี่น้อย แต่ที่ไปบ่อยๆ เช่นไปราชการ แล้วก็พัสดุ
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป่ ว น สุ ท ธิ พิ นิจธรรม - อย่ า งไป
ราชการ กลับมาควรจะเคลียร์เลยเอกสารเลย ไม่ควรจะทิ้งไว้นาน เพราะไม่มี
อะไรยุ่งยาก ต้องถามทีมอาจารย์น่าจะเคลียร์ได้ภายในตามกาหนด ไม่น่าจะมี
ปัญหา
ดร.จิราภรณ์ หลาบคา - อย่างลงทะเบียน ผู้จัดก็จะให้ใบเสร็จ
กลับมาค่าที่พัก แล้วก็ไปรถโดยสารก็ตีเป็นกิโลเมตร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - ทีนี้ที่มีปัญหาที่เดินทางแล้ว
ไม่เ คลีย ร์ก็ ต้องลิสต์ รายการชื่อ มาก็เตื อนไป พอถึงสิ้ นปี ก็มีผ ลกระทบต่อ การ
ประเมิน อย่างนี้ก็จะระมัดระวัง เพราะมีผลกระทบกับตัวเอง ถ้ายังไงก็ได้ ก็จะ
ทาให้มีปัญหาเดือดร้อนไปหมด ทีนี้ก็ให้เราตกลงกัน
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - คือเอกสาร มีค่าที่พัก ค่าโรงแรม ค่าลงทะเบียนมี
แต่ว่าเงินทอนน่ะอาจารย์ สมมติว่ายืมไป 5000 บาท ใช้ไป 4800 บาท เหลือ
200 บาท คืนงานการเงินยากเหลือเกิน
อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว - ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ คือถ้าอาจารย์ไม่มี
มาตรการที่ชัดเจนอย่างนี้ มันก็ค้างค่ะ คนที่ไม่มีวินัย ก็คือไม่มีวินัย แต่ว่าถ้ า
อาจารย์ชัดเจนเหมือนที่ท่านคณบดีพูด ก็คือ ให้ 2 ครั้ง ก็ 2 ครั้ง แล้วก็หลัง
จากนั้นก็ไม่ให้ยืม เหมือนตอนนี้เรากาลั งทาวินัยในการที่จะทาบริหารโครงการ
ขึ้ น มาเราก าลั ง เซตไงคะ ถ้ า ตั ว นั้ น ไม่ เ ซตกลั ว นั่ น กลั ว นี่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท า แล้ ว คน
วิทยาลัยฯเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเราจะควบคุมอย่างไร และที่สาคัญฝากในส่วนของ
เรื่องการนาไปประเมินการทางานในแต่ละรอบปีด้วย เพราะว่าปัจจุบันเราก็ยัง
เห็นอยู่ที่ทาโครงการไม่ได้เคลียร์อะไรต่าง ๆ ประเมินออกมาค่อนข้างดีเราก็ยัง
เห็นเยอะอยู่ มันทาให้คนทางานที่อยู่ในระบบ จะทาตามด้วยมันก็จะมีประเด็นนี้
ขึ้นมาด้วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - เราก็ต้องตกลงกัน ถ้าเผื่อ
จากอันนี้ถือเป็นความรับผิดชอบถึงเวลาในการประเมิน บางคน 70 บางคน 90
แล้ ว 90 ดี ๆๆๆหมดเลย แล้ ว เธอท างานยั งไง อัน นี้ ย กตัว อย่ างนะ เค้ า จะ
เกรงใจกัน ไม่กล้าประเมินนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ว่าอาจารย์ว่าควรจะทาตาม
ความเป็นจริง แต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงคือบันทึก บางคนไม่รับผิดชอบโครงการเลยอั น
นี้ก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน อย่างนี้น่าจะมีน้าหนักมาก ก็จะทาให้คน
ค่อนข้างระวัง หรือทาตามหลักเกณฑ์ที่เราคุยกันเอาไว้ อาจารย์เห็นด้วยนะ ไม่
งั้นจะลาบากในการดูแล เพราะคณะก็จะโตขึ้นเรื่อย ๆ เห็นด้วยมั้ย ถ้าเห็นด้วย
เราก็ตั้งเกณฑ์เอาไว้ ถ้าเผื่อ 2 ครั้งแล้วยัง ไม่เคลียร์ ก็จะมีผลกระทบต่อการ
ประเมิน
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - แสดงว่าการประเมินภาระงาน ต้องตรวจสอบหนี้สิน
ใช่มั้ยคะ ต้องให้คุณรัชฐาปริ๊นเอาท์จากงานการเงิน เจ้าหน้าที่ที่ทาเดินทางไป
ราชการให้อาจารย์ ขอให้เน้นกับอาจารย์ว่า อาจารย์มีเงินทอน 180 บาท ต้อง
เน้นนะคะ เพราะคนที่ทาเดินทางไปราชการจะรู้ว่าอาจารย์จะต้องคืนเท่าไหร่
ต้องเน้นให้อาจารย์ ทีนี้เราก็ต้องพยายามเอาเงินทอนมาให้ได้
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - อยากจะขอให้เราสร้างระบบการสื่อสารขึ้นมา
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ที่จะเบิกเงิ น เป็นวิธีสื่อสารที่หนักแน่นแล้วก็เป็น
รูป ธรรมคื อ บางที อ าจารย์ มาใหม่ก็ ม าเรื่อ ย ๆ แล้ วก็ แ ม้ แต่ ค นเก่า เองก็ ไ ม่ รั บ
Inform ว่าเดินทางไปราชการจะต้องเอาเอกสารมาภายในวันที่เท่าไหร่ ทุกคนก็
แล้วแต่ใครจะเอามา บางคนก็ลืม โดยเฉพาะตัวเองเดินทางทั้งปีทั้งชาติ หลังๆ
ก็เลยก่อนเดินทางส่งให้หมดเลย แต่ว่าก่อนหน้าที่ที่จะได้เรียนรู้แบบนี้ก็คือ ไม่
เคยได้ รั บ information
นี้ ที นี้ ถ้าบอกว่ า ทุ ก คนควรจะรู้ กระบวนการ
ปฐมนิเทศน์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเชื่อว่าเราคงเอ่ยถึง แต่ว่าบางเรื่องในเวลาจากัด
แล้วเวลาปฐมนิเทศน์ บางทีมีหลายสิ่ งบางเรื่องก็ปลีกย่อยเกินกว่าจะมาย้ากัน
ตอนนั้น แต่ว่าในวันที่อาจารย์ยืมเงิน เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ย้าว่าอาจารย์เป็น
หนี้แล้วนะคะ สภาวะหนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ทีนี้ ถ้าวิธีการสื่อสารมันหนักแน่นจริงจัง
แบบนั้น ก็ไม่มีใครอยากเป็นหนี้เท่าไหร่ แต่ถ้าเจ้าหนี้ใจดี ใจเย็น สิบชาติก็ไม่
คืน ยืมเงินใครลืมแน่นอน เพราะฉะนั้น คือวิธีสื่อสาร หรือว่าอย่างเช่น อาจารย์
ได้รับเงินยืมไปแล้ว เราจะมีแบบMessage อะไรที่จริงจังกับอาจารย์ อย่างเช่น
ว่ า เป็ น การ์ ด แผ่ น หนึ่ ง ที่ บ อกว่ า อาจารย์ ต้ อ งคื น ภายในกี่ วั น เอกสาร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ก่อนอาจารย์เซนต์รับ ให้อาจารย์เซนต์รับทราบแผ่นนี้
ด้วย แล้วแบ่งไว้คนละครึ่งเลย หรือว่าเซนต์รับทราบแล้วก็บอกว่าไม่รู้ แล้วก็หนีบ
ใส่ มื อ เลยถ้ า อาจารย์ บ อกว่ า ไม่ รู้ นี่ อาจารย์ เ ซนต์ รั บ ทราบเก็ บ ไว้ ใ นมื อ เลย
ธนาคารเค้าทาอย่างนั้นกับเราจริง ๆ ทุกบาททุกสตางค์เค้าจะเซนต์รับหมดเลย
แล้วก็ออกใบเสร็จแจกไว้คนละแผ่นเสมอ ๆ เอกสารทุกแผ่นให้เซนต์ คือจะมา
อ้างว่าอ่านหน้าแรกกับหน้าสุดท้าย หน้ากลางไม่ได้อ่าน ไม่ใช่ เพราะว่าทุกหน้า
ถูกเซนต์หมดเลย เชื่อว่าไม่มีใครอยากทาอะไรยาก ทุกคนเลือกวิธีที่ง่าย แต่ถ้า
เราปล่อยให้ System ของเราง่าย ทุกคนก็จะทาตามใจตัวเอง แต่ว่างานการเงิน
จะยาก ก็ในเมื่อเราปล่อย System เราให้ง่ายเองใครจะช่วยได้ เราต้องทา
System ของเราให้รัดกุม อย่าให้ง่ายจนเกินไป
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ตรงนี้แบบฟอร์มที่คุณกฤติญาทาไว้ จะมีว่าอาจารย์
จะต้องเอาเอกสารอะไรมาคืนบ้าง แล้วก็มีช่องระบุว่าเงินที่จะต้องทอนคืน
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - มีค่ะ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ -คุณกนกวรรณก็ทาเหมือนคุณกฤติญา เป็นกระดาษ
คุณเฉลิมรัฐก็ทาเหมือนคุณกฤติญา มีใบเอกสารที่อาจารย์จะต้องส่งคืนมีอะไร
และเงินทอนกี่บาท และจะต้องส่งคืนภายในวันที่เท่านี้ มีระบุชัดเจนให้อาจารย์
เซนต์รับ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ถ้าอาจารย์เซนต์ เราก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะ
อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว - ขออนุญาตนะคะอาจารย์ พอดีว่าเคยมีกรณีของ
อาจารย์ลักษณีย์เองค่ะ ที่รู้ว่าจะได้คืนเงินเท่าไหร่ แต่ว่าเหมือนเคยขึ้นมาถาม
การเงินการเงินก็บอกว่าเอกสารยังไม่ออกมา ตรงนี้น่าจะมีระยะเวลาชัดเจนว่า
ทางงานบริการการศึกษาส่งเอกสารมาให้แล้ว จะมีเวลากี่วันที่ทางการเงินจะทา
แล้ ว เราจะสามารถคื น เงิ น ได้ เพราะว่ า ขึ้น มาถามสองสามครั้ ง ก็เ อกสารยั ง ไม่
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
ออกมา คือก็ไม่อยากเก็บเงิน ด้ วยเราเองก็ไม่อยากเก็บเงินที่เป็นเงินของคนอื่น
อยากคืนค่ะ แต่ว่าช่วงระยะเวลาตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนด้วยว่าจะเสร็จตอนไหน เรา
มาคืนได้ตอนไหน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - ตอบได้ไหมงานการเงิน
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - คือในขั้นตอนแรก อาจารย์บางท่านมาขออนุมัติ
เดิน ทางไปราชการ ระยะเวลาอย่ างเช่น สมมติอี ก 2-3 วันอย่า งนี้ อาจารย์จ ะ
เดินทางไปราชการก็เ อามาให้คื น แต่ สาหรั บอาจารย์ ลักษณี ย์จะเป็นในกรณี ที่
อาจารย์ไปมาแล้ว แล้วทีนี้เอกสารเคลียร์เบิกจ่าย
อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว - จะต้องคืนเงินเดินทางไปราชการเท่าไหร่ แต่พอขึ้น
ไปติดต่องานการเงินแล้ว เหมือนเอกสารยังไม่เสร็จที่จะเซ็นต์ออกมา เรียกเก็บ
เงินคืนตลอด
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ - ขออนุญาตเสนอนะคะ ในกรณีที่ทาเดินทางไป
ราชการของอาจารย์พิเศษ พออาจารย์มาสอนเสร็จก็จะเบิกค่าเดินทางไปราชการ
ไว้ เหมือนยืมมา 10,000 บาท แล้วก็เบิกจ่ายเดินทางไปราชการของอาจารย์
พิเศษ 8,000 บาท และรู้ว่าจะคืนยอด 2,000 บาท ก็จะเดินไปหาอาจารย์คนที่
ยืมเงินแล้วเอาเงินไปคืนไว้กับการเงินเลย ไปฝากไว้เลยค่ะในตู้เซฟ พองานการเงิน
ดูเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปเอาเงิน ในตู้เซฟนั้นมาคืนให้ทันทีเลยค่ะ โดยที่
อาจารย์ไม่ต้องเดินบ่อยครั้งอย่างนี้ก็เป็นทางออกที่ดีนะคะ
อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว - แต่เราจะยังไม่ได้ใบเสร็จ
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ - ใช่ค่ะ เพียงแต่ว่าเอาเงินไปฝากไว้กับการเงินแค่
นั้น
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - มีเล่มฝากมั้ย
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ – มี ค่ะมี เซนต์ฝ ากเรียบร้อยว่า การเดิ นทางมา
ราชการของอาจารย์คนนี้
ดร.รั ตนา เล็ ก สมบู ร ณ์ - ก็ ต้อ งฝากคุ ณเฉลิ มรั ฐ ทาเอกสารให้ เ ป็ นปั จ จุ บั น
ยกเว้นเร่งด่วนจริง ๆ อย่างบางทีอาจารย์ไปราชการมาแล้วเดือนนึงเพิ่งจะเห็น
เอกสาร หรือไปมาแล้วปีนึง เพิ่งจะเห็นเอกสารก็มี
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ปีนี้ค่ะ จะพยายามทาเบิกจ่ายไปเรื่อย ๆ แล้วค่ะ
เพราะว่าบางทีอาจารย์ ช่วงนี้คืออาจารย์ห่างหายจากการเดินทางไปราชการบ่อย
ก็คือก็เคลียร์เรื่อยๆ ตอนนี้ก็เคลียร์ กสพท. เดินทางไปราชการ กสพท.
นางสาวณรัญญา สุปันนุช - แต่ว่าขอเสนอว่า การเงินควรจะแจ้งให้อาจารย์
ได้ทราบ จะได้เป็น Flow ของแต่ละเวลา เจ้าหน้าที่ที่ทาเอกสารเดินทางไป
ราชการต้องเคลียร์เอกสารภายใน 30 วัน ตามระเบียบ คุณเฉลิมรัฐอาจจะให้
อาจารย์มาเคลียร์ภายใน 15 วัน หลังจากเดินทางกลั บมาแล้ว เหลืออีก 10 กว่า
วัน คุณเฉลิมรัฐดาเนินการต่อส่งเอกสารให้การเงินหลังจากนั้นการเงินจะสรุป
อาจารย์ต้องคืนเงินเป็นเวลาเท่าไหร่ ก็มี Timing ชัดเจนกันทุกคนก็ทางานตาม
เสต็ปของตัวเอง คิดว่าน่าจะโอเคค่ะ มีสเตปของตัวเอง ทุกคนก็มีทางในการ
ประกอบการจัดทา TOR ได้ว่า งานชิ้นนี้ใช้เวลาในการทางานเท่าไหร่สามารถ
ตอบโจทย์ได้แทบทุกอัน
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - น่าจะ 15 วัน ทันมั้ย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย -หลังจากกลับ มาจากเดินทางไปราชการ 15วั น
จริงๆก็ทันนะคะ เรียกคืนเงินภายใน 15 วัน คือที่การเงินไม่เรียกคือไม่เห็น
เอกสาร ยืมเงินไป 10,000 บาทก็จริง ลูกหนี้โชว์อยู่แล้วว่า 10,000 บาท แต่ว่า
เอกสารส่งใช้ในการเบิกจ่ายไม่ขึ้นมา ก็เลยไม่รู้ว่าเงิน 10,000 บาท การเงินจะไป
หักลบกลบหนี้กับเอกสารส่งใช้เท่าไหร่ จะเรียกเงินยืมเท่าไหร่ แต่อาจารย์รู้คร่าว
ๆ แล้วว่าคืน 2,000 บาท แต่เอกสารมันอาจจะ 2,005 บาท 2,010 บาท ต้องดู
จากเอกสารประกอบด้วย
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ตอนนี้คุณรัชฐา (งานบุคคล) แจ้งมาว่าจะต้องทา
บันทึกข้อความ บค.1 พร้อมทั้งสัญญายืมเงิน แล้วก็ใบขออนุมัติที่เป็นสีชมพูส่ง
งานบุคคล ซึ่งตอนนี้ก็จะทาเป็นหนังสือรับ -ส่งว่า ต้องส่งหนังสือตัวนี้ไปวัน ที่
เท่าไหร่ แล้วใครเป็นคนลงรับส่งที่งานไหน เรื่องทั้งหมดคือ ทั้งสัญญายืมเงิน ,
บค.1 แล้วก็ใบสีชมพูนี่คือ จะส่งให้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งปกติก็คือจะทา บค.

1 ส่งไปที่งานทรัพยากรมนุษย์ แล้วก็สัญญายืมเงินพร้อมทั้งเดินทางไปราชการไป
ที่การเงินแต่อันนี้คือส่งเอกสารไปที่งานทรัพยากรมนุษย์เลย
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - ทาให้ช้ามั้ยคะ ถ้าเอกสารไปส่งที่งานทรัพยากร
มนุษย์
นางรัชฐา ราตรี - เนื่องจากเมื่อก่อนจะมีใบบันทึกขออนุมัติมา 1 ใบ ก็คือ ใบ
บค. ซึ่งขั้นตอนจะทาให้เสียเวลาและเอกสารแยกชุดกันไป คือ ใบสีชมพูไปที่
การเงิน , ใบบค.1 งานบุคคลเสนอตรวจสอบข้อมูลให้คณบดีอนุมัติ แต่ใบสีชมพู
ไปหาการเงิน ทีนี้เราก็เลยรวบขั้นตอนมาเป็นอันเดียวกัน ทุกชุด ทุกอย่างมา
พร้อมกัน เสนอครั้งเดียวแล้วเราก็จะส่งให้การเงินเป็นขั้นตอนเดียวก็จะไวขึ้น
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ใช่ค่ะ ตอนนี้คือขั้นตอนขออนุมัติ
นางสาวณรัญญา มีชัย - แล้วตอนเบิกจ่ายมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ตอนเบิกจ่ายจะดาเนินการเบิกจ่ายเองก็คือ เคลียร์
เอกสารเบิกจ่ายหลังจากที่อาจารย์กลับมาก็จะมีใบค่าลงทะเบียน ส่วนใหญ่ก็ช่วง
นี้ ไ ม่ น าน เคลี ย ร์ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ า งแจ้ ง อาจารย์ บ างท่ า นไม่ ส ะดวกที่ จ ะมา อย่ า งมี
ค่าลงทะเบียนก็คือ ก็ต้องรออาจารย์แต่ก็ได้ดาเนินการแจ้งอาจารย์เรื่อย ๆ บางที
อาจารย์ก็ออกคอมเมท
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - เอากรอบเวลาเลยว่า หลังจากกลับมาต้องมาส่ง
เอกสารที่คุณเฉลิมรัฐ ภายในกี่วัน เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณเฉลิมรัฐต้องส่งเอกสาร
การเงินภายในกี่วัน เพื่อที่การเงินจะได้มีเวลาเคลียร์เอกสารทั้งหมดแล้วก็จะได้
คืนเงินภายในกี่วัน
นางสาวณรัญญา มีชัย - ไปราชการ จะต้องคืนเงินภายใน 15 วัน
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - 15 วันทาการ นับจากวันเดินทางกลับ ไม่นับ
รวม เสาร์ – อาทิตย์
ดร.รัต นา เล็ กสมบูร ณ์ -คุณ เฉลิมรั ฐก็ต้องเตือนอาจารย์ ให้รีบเอาใบส าคัญมา
เคลียร์เดินทางไปราชการ เพราะถ้าเกิดเกิน 15 วัน ก็จะมีผลต่อการประเมิน
ภาระงาน
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - แล้วอย่างในกรณีที่ปกติอาจารย์ขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ คืออย่างน้อยก็คือ ก่อนเดินทาง 5 วัน แล้วอาจารย์บางท่านจะเดินทาง
ไปราชการอีก 2-3 วันข้างหน้า แล้วเพิ่งมาขอ แล้วทีนี้พอเรื่องช้าก็กลับเป็นดิฉัน
ที่ดาเนินการให้ช้า
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ -คุณเฉลิมรัฐก็ตอกวันที่ไว้เลยว่าอาจารย์มาขอวันไหน
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - คือเวลาที่คุณเฉลิมรัฐ Run เวลาทางานไม่ได้
Run ว่าตั้งแต่อาจารย์ไป ต้องRun วันที่คุณเฉลิมรัฐได้รับเรื่อง เพราะฉะนั้น
เวลารับงานเข้าก็คือวันที่ได้รับเรื่องคือวันนั้นวันแรกใช่หรือไม่
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ใช่ค่ะ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ซึ่งไม่ได้มีผลต่อการส่งเบิกของอาจารย์เพราะว่า
ไม่เกี่ยวกัน
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ไม่เกี่ยวกัน คือ อย่างในกรณีที่อาจารย์ยังไม่ได้ระบุ
ก็เกรงใจคุณจารุภรณ์ (งานการเงิน) ว่าต้องไปตามเรื่องให้
แพทย์ ห ญิ ง ปาริ ช าติ วงศ์ เ สนา - ต้ อ งก าหนดประเภทของการเดิ น ทางไป
ราชการว่า ถ้าหากเราบอกว่าการทาเอกสารเดินทางไปราชการ เราจะทาเสร็จ
ภายใน 1 สัปดาห์ เราก็ต้องกาหนดว่าในกรณีที่อาจารย์ส่ง 1 สัปดาห์ก่อนเรา
ก็ต้องตกลงกับอาจารย์ว่าเงินยืมจะออกทัน แต่ถ้าช้ากว่า 1 สัปดาห์ ก็บอกไป
เลยว่าเงินยืมจะออกไม่ทัน ซึ่งในกรณีนี้อาจารย์ต้องสารองจ่ายก็ใช้การสื่อสาร
เท่านั้นเอง เราไม่จาเป็นต้องตั้งรับในทุกกรณี ถ้าอาจารย์ขออนุญาตเดินทางไป
ราชการช้ากว่า 1 สัปดาห์ไม่ให้เดินทาง อาจารย์ก็มีเหตุผลที่จะไม่ไป แต่จริงๆ
แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้น เชื่อว่าคณบดีคงไม่ต้องการ เราก็แยกประเภท
ในการสรุป เวลาสรุปงานก็แยกสิว่า กรณีที่เป็นไปตามระบบอีกกลุ่มหนึ่งถ้าสรุป
ได้ไหมว่า เปอร์เซนต์ของการช้ าควรจะต่าที่สุ ด แต่ว่าพอเป็นประเภทที่ไม่ถึ ง
สัปดาห์ เราก็กาหนดไปเลยว่า ในกรณีนี้เงินยืมจะออก 1 สัป ดาห์ ถ้าออกก่อน 5
วัน สัปดาห์หน้าอาจารย์ก็มาเอาก็ทาได้แค่นี้ เพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกั น
แยกกัน ถ้าถึงขนาดแยกตะกร้าได้ก็แยกเลย เวลาเราสรุปเราจะได้เห็นชัดเจน
เลยว่า ผลการดาเนินงานของเราเป็นประมาณไหน เวลาสรุปงานก็แยกเลยหรือ

CMP KM 21

“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
กรณีอาจารย์ส่งเอกสารทันภายใน 1 สัปดาห์ คุณเฉลิมรัฐทาได้ 100 เปอร์เซนต์
กรณีอาจารย์ส่งช้าคุณเฉลิมรัฐทาได้เท่าไหร่ ก็เขียนอย่างนี้ไปเลย
นางสาวณรัญญา มีชัย - ขออนุญาตหารือในกรณีสมมติว่าท่านคณบดีสั่ง แล้ว
กาหนดเวลาในการเดินทางไม่ได้เป็นไปตามสเตปท์ที่เรากาหนดไว้ 5 วัน คณบดี
สั่งมี หนั ง สื อมาด่ ว น แล้ ว คณบดีสั่ งให้ ไ ปประชุ ม แทนคณบดี ท างการเงิ น จะมี
นโยบายสนับสนุนอะไรมั้ยว่า ในกรณีที่น้องทาเอกสารไม่ทันแน่นอนภายใน 5 วัน
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - การเงินช่วยอยู่แล้ว มีแบบนี้บ่อย ๆ อยู่ อย่างเช่น
ศูนย์เด็กทาเอกสารไม่เรียบร้อยสักที แต่ถึงวันจริง ๆ ก็ให้ไป ก็คือเราจะรีบให้
เพราะว่าเวลาการเงินรับมาจะดูวันที่อยู่แล้วว่าบุคลากรจะเดินทางไปราชการวัน
ไหน อาจารย์จะไปวันไหน การเงินจะดูแล้วก็จะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
แล้วก็ให้ปากเปล่าอีกทีหนึ่งว่าด่วนนะ
นางสาวณรัญญา มีชัย - ถ้าไม่ทันจริง ๆ แล้ วอาจารย์ก็ไม่มีเงินสารองเลย ทาง
การเงินมีเงินยืมให้เดินทางไปราชการก่อนมั้ยเพราะว่าเท่าที่ไปประชุม กสพท.
น่าจะมีนโยบายสนับสนุนเป็นกรณีเร่งด่วน
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ไม่ได้มีเงินสดในตู้เซฟ ตั้งแต่อาจารย์ฉวีวรรณ ชัย
วัฒนา เป็นรองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุแล้ว
นางสาวณรัญญา มีชัย- ควรมีสารองเงินไว้ในกรณีเดินทางไปราชการกรณีพิเศษ
คือ อย่ า งน้ อยมี ข้อ ให้ ไ ด้ส บายใจว่ าคณบดี สั่งแล้ ว แต่ตัวเองไม่มี เ งิน สารองไป
ราชการ พอคุณเฉลิมรัฐทาเอกสาการเงินออกไม่ทัน การเงินมีเงินสารองให้ยืม
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ตรงนี้ 2 วัน ได้มั้ยคะ ภายในวันที่ 2 จะได้ แต่ว่าด่วน
จริงๆ
นางสาวณรัญญา มีชัย - สมมติคณบดีสั่งวันจันทร์ วันอังคารได้เงินยืมสารอง
จ่ายเดินทางไปราชการแน่
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ได้
มติ: รับทราบและถือปฏิบัติ ในกรณีที่คณบดีสั่งการให้เดินทางไปราชการแทน
เงินยืมสารองเดินทางไปราชการจะได้ภายใน 2 วัน หลังจากที่คณบดีอนุมัติสั่ง
การ
นางสาวจารุ ภรณ์ มุ่งหมาย - อาจจะมีก รณี ที่ส่ งเอกสารการเงิ นวั น พุธ และ
จะต้องเดินทางไปราชการวันศุกร์ ทีนี้อาจารย์ต้องเดินทางไปราชการในวันศุกร์
แต่ เ ช้ า แต่ ส่ ง เอกสารมาวั น พุ ธ คื อ งานการเงิ น ก็ ต้ อ งไปรอคิ ว คณบดี รอคิ ว
อาจารย์ด้วยนะคะ คืออาจารย์ก็ไปประชุมตึกอธิการบดี
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ไม่เกิน 50,000 บาท / 2 วัน
นางสาวณรัญญา มีชัย - ก็เป็นมติ อาจารย์ทุกคนก็จะได้สบายใจว่า 2 วัน
คณบดีสั่งเรา เรามีเงินไปเดินทางไปราชการแน่นอน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - ก็เฉพาะในกรณีที่เร่งด่วน
เพราะอาจารย์ไม่อยากสั่งอะไรที่เร่งด่วนเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะทายังไง ตรงนี้ก็ดี
นะที่ได้คุยกัน ตรงไหนที่ช่วยให้งานเดินได้ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Over Time
เราก็ต้องมาคานวณดูว่า ให้การเงินมาดูว่า OT แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร เรา
ต้องช่วยกันประหยัดในส่วนที่ควรจะประหยัดได้ เช่น ในหน่วยงานนี้ขอ OT ทุก
คนเลยหรื อ เอาหน่ ว ยงานอื่ นมาร่ ว มด้ ว ย บางที ก็ม ากไป ก็ อ ยากจะฝากว่ า ให้
ช่วยกันดูว่าอันไหนที่ พอเหมาะพอสมควรจะได้ไม่ใช้งบประมาณโดยไม่จาเป็ น
เพราะเราก็มีงบประมาณจากัด แล้วก็มี Over Time บางทีผ่านไป 2 – 3
เดื อ นแล้ ว เพิ่ งมาขอว่ า ให้ เ ซนต์ อ นุ มั ติย้อ นหลั ง ก็ บ อกว่ า ท าไม่ ไ ด้ น ะ ต้ อ งขอ
ล่วงหน้าตามหลักการ OT ต้องขอล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์ ให้ทาตามเกณฑ์
เพราะฉะนั้นคนที่จะย้อนหลังก็ต้องมีเหตุผลว่าทาไม แต่ไม่ควรทา ก็ ฝากให้ ที่
ประชุมได้เข้าใจด้วยเช่นกลุ่มอาจารย์ทั้งหลาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ขอล่วงหน้า แต่เบิกย้อนหลังได้หรือ
เปล่าคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - คือ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานก่อนถึงจะสามารถปฏิบัติได้ แต่กรณีที่อาจารย์ป่วนต้องมานั่งเซนต์
ย้อนหลังให้ก็คือ คุ ณทางานไปแล้ว 3 เดือ นถัดไป อยากเบิกเงินก็ท าเรื่ องขอ
เบิกจ่ายขึ้นมา แล้วก็จะไปขัดหลักการ คุณขึ้น OT นานแล้วแต่เพิ่งมาขออนุมัติ
คือจริงๆ คือต้องได้รับอนุมัติก่อนทุกครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - คือเบิก ก็ให้เบิกเป็นปัจจุบันด้วย
คือตอนที่เราทาเราขออนุมัติก่อนอยู่แล้ว แต่ก็คือว่าพอมีปัญหาเรื่องว่าเราเบิก
ล่าช้า หรือว่าไม่อยากให้เราเบิกล่าช้า คือต้องเบิกให้เป็นปัจจุบันหรือเปล่า
นางสาวจารุภรณ์ มุ่ง หมาย - คือของอาจารย์พูดกับ ของอาจารย์ป่วนคนละ
ประเด็น ของอาจารย์ป่วนคือเจอว่าทางานไปแล้วผ่านไปหลายเดือนแล้วค่อยมา
ขออนุมัติ แต่ถ้าคนที่ขอไว้แล้วแล้วเบิกช้า คือ ถ้าอาจารย์ไม่รีบร้อนใช้เงินก็เป็น
เรื่องชองอาจารย์ เคลียร์เอกสารเบิกจ่าก็ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าทา OT
ไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้มีชุดสองชุด ก็ค่อนข้างจะมีเยอะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ขออนุญาตแชร์นะคะ จะมีประเด็น
เรื่องของอาจารย์พิเศษ คือไม่แน่ใจว่าในกรณีของฝ่ายวิชาการ บางทีไม่แน่ใจว่า
ฝ่ า ยวิ ช าการมี ก องทุ น ส ารองของฝ่ า ยวิ ช าการให้ ไ ด้ ห รื อ เปล่ า เพราะว่ า กรณี
อาจารย์ พิ เ ศษ จะเป็ น ชื่ อ อาจารย์ ป ระจารายวิ ช า สมมติ อ าจารย์ ภ าวนาไป
ราชการยาว 5 วัน แล้วต่อด้วยอันอื่นอีก 1 วัน คือไปแล้วกลับมาไม่ได้ แต่เรื่อง
เจ้าหน้าที่งานวิชาการทาให้ตั้งแต่ต้นเดือน พอถึงเวลาที่อาจารย์พิเศษมาเช็คยัง
ไม่ อ อก เป็ น ชื่อ ภาวนาเช็ ค ออกวั นนี้ อ าจารย์ พิ เ ศษมาวั น พรุ่ ง นี้ แต่ภ าวนาไป
ราชการเจ้าหน้าที่งานวิชาการไม่มีเงินสารอง แล้วก็บางกรณี 8,000 – 10,000
บาท ต้ อ งไปกดเงิ น ตั ว เองโอนเข้ า บั ญ ชี เ จ้ า หน้ า ที่ ง านวิ ช าการที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เพราะว่าอาจารย์พิเศษจะออกจากโรงแรมไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้า
ไม่มีเงินในบัญชี 10,000 บาท ไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่งานวิชาการ 8,000 บาท นะ
คะ แล้วตัวเองต้องรีบกลับมาเพื่อมาเอาเช็ค เอาเงิน 8,000 บาท เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ก็เลยรู้สึกว่ามันเดือดร้อนอยู่มาก เพราะว่าอาจารย์พิเศษ
พอเราเชิญ มา 3 วั น ติด กั น จะเป็น เงิน จานวนมาก แต่ชื่ อ เช็ ค เป็ น ชื่อ อาจารย์
ประจารายวิชา ซึ่งคาสั่งไปราชการของเราก็ออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน แต่ว่า
เช็คมาออกช่วงที่เราไม่อยู่ คิดว่าอาจจะจาเป็นมั้ยที่ว่าจะต้องมีเหมือนกับเป็น
กองทุนสาหรับบริหารจัดการอาจารย์พิเศษให้กับวิชาการสัก 10,000 บาท พอ
อาจารย์กลับมาอาจารย์ก็เอาเงินนี้ไปคืนในกองทุน คือไม่ได้เป็นเงินมากมาย แต่
ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขาก็เดือดร้อน ทีนี้บางทีเจ้าหน้าที่งานวิชาการ อาจารย์
ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคน บางคนก็โอเคแก้ปัญหาเพราะเป็นชื่อเราโอนเงินให้
แต่บางคนไม่ใช่ธุระอะไรของฉัน ก่อนหน้าที่ฉันอยู่นะทาไมเช็คไม่ออก พอฉันมา
ราชการฉันต้องวิ่งโอนเงินให้ ก็เลยคิดว่านี่เป็นเรื่องสาคัญ เพราะว่าอาจารย์พิเศษ
ของหลักสูตรแพทย์ เราเชิญมาทีเป็นสิบชั่วโมง มา 2-3 วัน แล้วก็จะเป็นช่วงที่
เชิญมาเป็นวันหยุดราชการ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ส่วนใหญ่จะเป็นจ่ายเช็คในนามอาจารย์ซะส่วนใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ไม่ค่ะ จะเป็นชื่อ เบิกโรงแรม ค่า
เดินทาง จะเป็นชื่ออาจารย์ คอร์สไดเรกเตอร์หมดเลย อาจารย์จะได้แค่ค่าสอน
ที่เป็นชื่ออาจารย์ แล้วค่าโรงแรมต่อ 1 คืน ก็ประมาณ 1 พันกว่าบาท อยู่สัก 3
คืน บวกกับค่าเครื่องบิน นี่ก็เป็นหลัก 6,000 – 8,000 บาท ที่เจอมา
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ถ้าดิฉันเจอแบบนี้ ปกติจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เอาเข้าบัญชีให้เลย ฝากเข้าบัญชีแล้วค่อยจัดการ แต่ก็ต้องยุ่งยากอย่างที่อาจารย์
ภาวนาว่า จะต้องโอนทีหลัง แต่ว่าในการรับเช็คพวกนี้ในเมื่อเราไม่อยู่ช่วงนี้ ก็จะ
ให้การเงินเอาเข้าบัญชีให้เลย ฝากเข้าบัญชีให้เลย ไม่งั้นก็จะเกิดกรณีที่อาจารย์
ภาวนาพูด คือขาดสภาพคล่องเงินในบัญชีตัวเองก็ไม่เหลือ ก็คือถ้าสมมติว่าตรง
กับช่วงนี้เราก็จะแจ้งการเงินเลยว่า ถ้าเช็คออกช่วงวันที่นี้ จาเป็นต้องใช้ช่วยเอา
เงินเข้าบัญชีให้เลย ที่แก้ปัญหาจากที่ผ่านมาก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน คือช่วง
ที่เงินได้แล้วเราไม่อยู่ หรือไม่ก็เราต้องเดินทางไปราชการก่อนแล้ว ไม่รู้ว่าจะช่วย
แก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหม
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - คื อถ้ าไปราชการเป็น ของเราไม่
เป็นไร แต่ว่าบางทีเป็นเงินของคนอื่นแต่เป็นชื่อเรา
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป่ ว น สุ ท ธิ พิ นิ จ ธรรม - อาจารย์ ถ ามก่ อ นว่ า
ปัจจุบันอาจารย์พิเศษใช้เงินค่าโรงแรม ใช้เงินรายได้หรืองบประมาณ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ใช้เงินงบประมาณค่ะ
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
รองศาสตราจารย์ น ายแพทย์ ป่ ว น สุ ท ธิ พิ นิ จ ธรรม - ไม่ ใ ช่ เ งิ น รายได้ ใ ช่ มั้ ย
อาจารย์พิเศษสมมติงบประมาณเงินอุดหนุนของ สบพช. ปัจจุบันเป็นเงินรายได้
นะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - แต่แผนจัดสรรแค่เป็นเงินงบประมาณ จากสานัก
งบประมาณค่ะ จะเงินไหนก็ต้องเบิกจ่ายเหมือนกันค่ะ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - เพราะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะ
ถ้าเป็นงบประมาณต้องไปพักข้างนอก ไปพักในเมือง
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - เค้าบอกว่าเบิกได้นะคะอาจารย์ เป็นชื่อคนเข้าพัก
เลยค่ะ
นางสาวณรัญญา มีชัย - ก่อนหน้านั้นเบิกไม่ได้ มีประเด็นทางโรงแรมโทรมา
ถามเจ้าหน้าที่งานวิชาการว่า ทาไมเบิกไม่ได้ สุดท้ายก็เลยบอกว่าวิธีแก้ปัญหาก็
คือ ให้เบิกเป็นชื่อของแขกผู้เข้าพัก เบิกเป็นชื่ออาจารย์พิเศษ
ดร.จิราภรณ์ หลาบคา - แต่ว่าเวลาเชิญอาจารย์พิเศษ คือเราจะเข้ าใจว่าคือเรา
เป็นคนหาที่พักให้อาจารย์พิเศษเอง เพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้มันพักไม่ได้
นางสาวณรัญญา มีชัย - ก่อนหน้านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เบิกจ่ายไม่ได้ ถ้า
เข้าพักที่นี่เบิกจ่ายไม่ได้ เพิ่งมีกรณีของอาจารย์ลักษณีย์ที่ทางคุณนลินี ธนสันติ
โทรมาว่าทาไมเบิกไม่ได้ เราก็บอกว่าเรามีหลักฐานแจ้งจากงานการเงิน กองคลัง
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี แจ้ ง มาว่ า ถ้ า จะเข้ า พั ก โรงแรมมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ใบเสร็จเบิกไม่ได้ เสร็จแล้วก็มีการโทรคุยกัน สุดท้ายก็เป็นการ
แก้ปัญหาโดยให้พักเป็นชื่ออาจารย์พิเศษก็จะเบิกได้
ดร.จิราภรณ์ หลาบคา - อาจารย์พิเศษท่านบอกว่า ทาไมต้องเสียเวลาให้รถตู้
ไปรับ พักตรงนี้ก็ได้เดินมา ออกกาลังกายไปในตัวด้วย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - คือเมื่อวานนี้ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็พูดถึงกันเรื่องนี้แล้วก็บอก
ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเงินรายได้เบิกได้ แต่เป็นเงินงบประมาณเบิกไม่ได้ เพราะฉะนั้น
อาจารย์ถึงถามว่าใช้เงินรายได้หรือเงินอะไร คือถ้าเผื่อขณะนี้งบประมาณส่วน
ใหญ่ก็ไปอยู่ในเงินรายได้อยู่ใน สบพช.เป็นเงินรายได้แล้วไง ก็จะเบิกได้ ต่อไป
ก็ให้บอกอาจารย์พิเศษว่า อาจารย์ถ้าจะมาสอนที่นี่ให้พักอยู่ที่ห้องประชุมตรงนี้
1. เดินทางก็จะประหยัดค่ารถ ไม่ต้องเอารถไปรับ-ส่ง
2. ค่ า ที่ พั ก ก็ ป ระหยั ดด้ ว ย ตรงนี้ ก็ เ ป็ น เกณฑ์ เป็ น นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
อย่ า งนี้ ก็ จ ะท าให้ เ ราสะดวกขึ้ น แล้ ว กรณี ที่ จ่ า ยที ห ลั ง อย่ า งกรณี ที่ โ รงแรม
มหาวิทยาลัยอุบลฯ ไปจ่ายทีหลังได้มั้ย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ได้ค่ะ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - ก็จะได้แก้ปัญหาที่อาจารย์
เดือดร้อนอยู่แบบนี้มาก พักที่โรงแรม ม.อุบลฯ จ่ายทีหลังได้ ล่าช้าได้ แล้วก็
เป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯด้วย คือทาให้ง่ายขึ้น อาจารย์คนไหนบอกจะ
ไปที่อื่น ก็ให้เรียนอาจารย์ว่าพักที่อื่นเบิกไม่ได้ และอาจารย์ต้องจ่ายเอง เชื่อว่า
อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอม อาจารย์เคยไปสอนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่
จะบอกให้พักในมหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่มีปัญหา เพราะพักแค่ 1-2 คืนเอง ถ้าเป็น
อย่างที่อาจารย์พูดก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เกือบทั้งหมด จะได้ง่ายขึ้น
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - สอบถามงานวิชาการว่า มีอาจารย์บางท่านที่
ไม่อยากพักในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เหตุผลที่ไม่อยากพักเพราะอะไร เรา
เคยนาเสนออาจารย์มั้ยในเรื่องที่พักว่าเป็นอย่างไร
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ - เหมือนกับอาจารย์ประสานกับอาจารย์พิเศษแล้ว
ว่า จะพัก ในมหาวิ ท ยาลั ยฯ อาจารย์ ก็ จะแจ้ งว่ า ในมหาวิ ท ยาลั ย แต่ป ระธาน
รายวิชาบางท่านก็จะบอกว่าพักในเมืองมั้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - เป็นอาจารย์บางท่านที่เคยมาสอน
แล้ว ก็จะ Request มาเลยว่าผมขอทอแสง ผมขอสุนีย์ แต่ว่า ถ้าอาจารย์
หน้าใหม่มา อย่างอาจารย์อนุชาเราให้พักในมหาวิทยาลัยฯ ก็ยอมแต่อาจารย์
บางท่านคือ เคยพักทอแสงแล้วประทับใจทอแสงก็ผมขอทอแสง คืออาจารย์บาง
ท่านท่านจะขอเองเลย

แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - แต่ก็มีช่องทางให้เราต่อรองได้เหมือนกันนะ
เพราะโดยธรรมชาติของคนที่เป็นผู้ใหญ่ เค้ามี nature ที่จะเข้าใจ คือถ้าเราบอก
ว่ า อย่ า งเวลาเราไปสอนที่ ไ หนก็ เ ป็ น อั น รู้ กั น ว่ า โรงแรมมหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ก็ มี
โรงแรม แล้วก็อยู่ในระบบราชการ ก็พอจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ ยกเว้น ว่าถ้าไม่
เข้าใจจริงๆ ก็ต้องจัดให้อย่างนั้น แต่ถ้าหากไม่ได้มีปัญหาอะไรไปกว่านั้น ก็
น่ า จะเสนอ Option นี้ ก่ อ น เรามี วิ ธี อ ะไรมั้ ย ที่ เ ราจะเสนอ Optionนี้ ก่ อ น
อย่างเช่น สื่อสารกับอาจารย์ว่าเราขอให้อาจารย์เลือกอันนี้ก่อน ยกเว้นว่าถ้ามี
ปัญหา อย่างงั้นทาได้ไหม เพราะว่าถ้าพักที่นี่มหาวิทยาลัยฯ จะลด Work load
ของพนักงานขับรถในการไปรับ – ส่ง แล้วก็ที่นี่ก็มีจัดอาหารให้ ยกเว้นว่าเราไป
ทดสอบแล้วว่าอาหารแย่มาก ถ้าหากอาหารแย่มาก ที่มหาสารคามเคยไปสอน
ใช้วิธีว่า ให้เงินค่าอาหารกับอาจารย์มาเลย อาจารย์ก็จัดการตัวเองเอากลับให้
คนขับรถมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ขออนุญาตแชร์นะคะ คือ พอดีทีมที่
ดูแล NL >> Case ของอาจารย์วีระเทพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร หรือเรื่อง
โรงแรม ค่อนข้างยากอยู่
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา – เข้าใจ case นี้ case เดียว case อื่นก็คงไม่
เป็นใช่มั้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ของตัวเอง contact อยู่ไม่ได้มีปัญหา
แต่ว่าในส่วนของอาจารย์ฤาชา ต้องถามอาหาร Physio ก็มีอยู่แค่นี้
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ถ้าหากมีอยู่รายเดียวที่เป็นปัญหา เราก็คือ
Management Special case ไป ที่เหลือเป็น General case ก็เลือกที่นี่
ก่อนเป็นไปได้มั้ย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน First Priority ก็
คือ ทางเลื อ กที่ ห นึ่ งขอร้ อ งให้ เ ลือ กตรงนี้ ก่ อ น ยกเว้ น ว่ ามี ปั ญ หาจริ ง ๆ เช่ น
ห้องพักใช้ไม่ได้จริง ๆ หรืออาหารใช้ไม่ได้ เราค่อยมีทางเลือกที่ 2 ลองเปลี่ยนที่
ให้อาจารย์ แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเราควรจะมีการไปตรวจคุณภาพโรงแรม
เป็นระยะ ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - คือจริงๆ แล้ว อาจารย์ท่านอื่น ก็
เวียนหน้ามา ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะว่าหลัง ๆมา เราก็ให้พักโรงแรม
มหาวิทยาลัยอุบลฯ อยู่แล้ว แต่ว่า case ของอาจารย์ฤาชาที่เปลี่ยนเป็นเพราะว่า
เรายังไม่ให้นโยบายมาตั้งแต่แรก อาจารย์ประจาสาขาก็เลยนาเสนอหรือว่าพา
อาจารย์ไปพักที่โรงแรมสุนีย์ ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็ต้องแจ้งอาจารย์ประจารายวิชา
และอาจารย์ ประจาสาขาที่เ ป็น คนเชิญอาจารย์ พิเศษ เพราะจริง ๆ อาจารย์
ประจาสาขาก็จะมาบอก Course อีกที
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม - สรุป ก็เป็นนโยบายคือว่า ให้
พั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลฯ ส าหรั บ คนที่ มี ปั ญ หาก็ บ อกว่ า ทางคณะหรื อ ทาง
มหาวิทยาลัยอุบลฯ มีนโยบายให้พักในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสะดวก เผื่อคนไหนมี
ปัญหามากก็เปลี่ยนได้ หาคนใหม่ ถ้าเกิดอาจารย์พิเศษมีปัญหา อาจารย์เชื่อว่า
ไม่ น่ ามี ปั ญหาหรอก เพราะส่ ว นใหญ่ ไปที่ ไหนก็ อยู่ ที่ ทางเจ้ า ภาพจั ดให้ เป็ น
นโยบายอย่ า งนี้ แ ล้ ว กั น คราวหน้ า จะได้ ส ะดวกขึ้ น หลั ง จากแก้ ปั ญ หาเรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายของอาจารย์จะได้สะดวกขึ้น
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายที่คณบดีสั่งการ
นางสาวณรัญญา มีชัย - ขออนุญาตนะคะ พอดีคุยกับทีมเจ้าหน้าที่งานวิชาการ
ที่ทาเดินทางไปราชการที่ว่า 15 วัน ขออนุญาตเรียนแจ้งให้อาจารย์ให้ทราบเลย
แล้วกัน หลังจากเดินทางไปราชการกลับมาแล้วให้เคลียร์เอกสาร มายื่นเอกสารที่
คุณเฉลิมรัฐ ภายใน 2 วันทาการ คุณเฉลิมรัฐก็จะดาเนินการอีก 7 วัน ในการ
เคลียร์เอกสารก็จะเป็น 9 วัน พอครบ 9 วันแล้ว วันที่ 10 คุณเฉลิมรัฐจะเอา
เอกสารไปส่งที่งานการเงินฯ แล้วงานการเงินจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 6 วัน ก็
จะเป็นสูตร 2 - 7 - 6 นะคะ ซึ่งจะทาหนังสือแจ้งเวียนอาจารย์ทุกท่านช่วย
ทราบ คงจะต้ อ งทาเป็น เหมื อ นที่คุ ณ หมอปาริ ช าติ แ นะน า ก็ คือ อาจจะให้
อาจารย์เซนต์รับทราบว่าหลังจากเอาเงินไปแล้ว มีขั้นตอนยังไงในการดาเนินการ
เซนต์ทั้ง 2 ฉบับเป็นอาจารย์ถือไว้ 1 ฉบับ คุณเฉลิมรัฐถือไว้อีก 1 ฉบับ ก็ลอง
ดูก่อนนะคะ เผื่อมีปัญหาอะไรยังไง เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
นางสาวกฤติญา จันทร์พันธ์ - ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ใน
ส่วนของตัวโครงการจะไม่ค่อยได้ทาไปราชการเท่าไหร่ อย่างมากก็มีให้ค่าเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ แต่ว่าคนที่เจอปัญหาเรื่องของการเคลียร์เงินเดินทางไปราชการน่าจะ
เป็นของคุณเฉลิมรัฐ เรื่องของการนับเวลา หรือว่าการคืนเงินที่คนเดินทางไป
ราชการกับคุณเฉลิมรัฐคานวณแล้วไม่ตรงกัน อันไหนเบิกได้ เบิกไม่ได้เดี๋ยวให้คุณ
เฉลิมรัฐช่วยแสดงความคิดเห็นว่า ตัวเองมีปัญหาอะไร ในเรื่องของการเคลียร์ ไป
ราชการ
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - อย่างในกรณีแรก ขอเรื่องรถ เรื่องการแจ้งรถรับ –
ส่ง คือตามมติที่ประชุมที่เหมือนกับที่เคยแจ้งกันไว้ว่า รถรับ – ส่ง จะเฉพาะรับ ส่ง รองคณบดี แต่ตอนนี้คือ ยังไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ก็คืออาจารย์
บางท่านก็ต้องการมีรถรับ – ส่งในขณะที่ว่าเดินทางไปราชการอย่างเช่น ส่งไปที่
สนามบิน แต่อาจารย์จะไม่ขอเบิกค่ารถรับจ้าง แล้วอาจารย์บางท่านก็ยังไม่เข้าใจ
ว่า ทาไมยังไม่เห็นมีหนังสือแจ้งมาเลยเพราะว่าอาจารย์บางท่านก็ไม่ทราบ อยาก
ให้พี่พัชรนันท์แจ้งรายละเอียดให้ฟัง
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์ - ในส่วนของอาจารย์ที่ไม่ได้มีตาแหน่งในทาง
บริหาร จริง ๆ แล้วก็จะทราบกันโดยทั่วกันอยู่ว่า จะไม่สามารถขอใช้รถได้ถ้าไป
ราชการ เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่าย (รถรับจ้าง) ได้ จากที่พัก
ไปสนามบิน ตรงส่วนนี้ก็จะทราบกันโดยทั่วกันแล้ว แต่ว่าจะทาหนังสือแจ้งเวียน
ให้อีกครั้ง เพราะเป็นมติที่ประชุมประจาวิทยาลัยฯตั้งแต่ปีที่แล้ว
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - เรื่องเกี่ยวกับว่าใครบ้างที่จะขอรถได้ใช่มั้ยคะ
ยังไม่ทราบทั่วกันเพราะว่าอยู่ในที่ประชุมของรองคณบดีเท่านั้นเอง แต่ยังไม่เห็น
ประกาศแล้วมีการประกาศแจ้งให้คนนอกที่ไม่ใช่กรรมการรู้มั้ย เพราะเรายังไม่
เห็นหนังสือ หนังสือยังไม่ได้รับรอง มันบังคับใช้ได้มั้ย
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์ – ยังค่ะ
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ยังไม่ได้รับรอง
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ถ้ายังไม่ได้รับรอง บังคับใช้ได้มั้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ไม่ได้ค่ะ เพราะยังไม่ได้รับทราบ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - แสดงว่ายังไม่มีผล
นางสาวพั ช รนั น ท์ พรหมจั น ทร์ - คื อ จริ ง ๆ เมื่ อ ก่ อ นงานยานพาหนะจะ
ให้ บ ริ ก ารกั บ ทุ ก คน ถ้ า รถว่ า งเราให้ ห มด เพราะถื อ ว่ า ทุ ก คนท างานให้ กั บ
วิทยาลัยฯของเรา แต่ทีนี้ก็คืออาจารย์นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช เข้ามาคุย
ด้วย บอกว่า มีอาจารย์คนไหนที่ไม่ใช่มีตาแหน่งทางการบริหารมาขอใช้รถมั้ย
ตรงนี้ผมไม่ให้นะ แล้วมีมติที่ประชุมออกมานะก็คือแจ้งอาจารย์ด้วย แต่ว่าเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่จะเวียนยังไม่มี และนายแพทย์วัฒนาก็บอกว่าถ้ามาขอไม่ให้
นะ ให้ปฏิเสธไป
อาจารย์ทั ก ษิ ณ พิม พ์ ภั ก ดิ์ - ให้ ทาเป็ น หนังสื อ เวี ยน แต่ ว่า อย่ า งที่อ าจารย์
ภาวนาบอก ตอนนี้ที่เราประชุมกันเดือนที่แล้วยังไม่ได้รับรอง ถ้าผ่านในที่ประชุม
ไปได้ น่าจะต้องทาประกาศชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่า การขอใช้รถหรือว่าระเบียบ
ตรงนี้เป็นยังไง
นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด - คือจะแจ้งด้วยวาจา หรือจะแจ้งด้วยอะไรก็แล้วแต่
คื อย่างน้อยอาจารย์น่าจะรับทราบ แล้วปัญหาจะมีว่า อย่างเช่น คนที่ต้องการ
ขอมันอาจจะเกิดการไม่เข้าใจกันว่า ไม่ขอให้หรือเปล่า ก็ไม่กล้าที่ จะบอกว่ามันขอ
ไม่ได้ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าขอได้หรือไม่ได้
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - เพราะว่าผู้ปฏิบัติไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย แล้วก็เล่าต่อ
ๆ กันไป คราวนี้ก็เป็นอันว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้
นางสาวณรัญ ญา มี ชัย – ประเด็น เริ่ม ตอนอาจารย์อนุ มัติข อรถ อนุมัติในที่
ประชุม เสร็จแล้วก็ขอรถรับ – ส่ง ขอได้ ก็ไม่คิดค่าแท็กซี่ให้อาจารย์ อันนั้นก็ขอ
เบิกข้างบน เป็นบอกเล่ามาว่ าต้องรถรั บ – ส่ ง เฉพาะรองคณบดี ฯ ถ้าเป็ น
อาจารย์ธรรมดาเราก็มีค่าแท็กซี่ให้อยู่แล้ว แต่อาจารย์ไม่ประสงค์จะรับค่าแท็กซี่
ด้วยเหตุผลว่าไม่สะดวกก็คือให้เอารถไปรับ – ส่ง เพิ่งรู้โดยวาจาว่า ไม่สามารถรับ
– ส่งได้ งานวิชาการก็เลยแจ้งมาว่า เอาอย่างงี้ ดีมั้ยคะเพื่อให้เจ้า หน้าที่งาน
วิชาการมี document ในการอ้างอิงกับอาจารย์ในการมาขอใช้รถ ทาหนังสือ
แจ้งเวียนมา เรื่องนั้นคุยไปประมาณเกือบ 2 เดือนที่แล้ว เสร็จแล้วก็มาถามพี่ล

ภัสว่ามีรายงานการประชุมหรือไม่ เราจะได้มาอ้างอิงได้ว่ามีมติที่ประชุมแล้วว่า
แจ้งเวียนได้ คุณเฉลิมรัฐเวลาอาจารย์มาขอรถก็จะได้ยื่นเอกสารนี้ให้อาจารย์ดู
เลยว่า อาจารย์คะมีมติอย่างนี้ สุดท้ายจนถึง ณ วันนี้ก็ยังเป็นเขาบอกมาว่า ขอ
ไม่ได้ ถ้ ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องถือปฏิบัติ ก็แจ้งเวียนมาก็ได้แล้วแจ้งกลับ
เรามาจะได้แจ้งให้อาจารย์ทราบ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - แต่ยังไม่ได้รับรองใช่มั้ยคะ
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - เรื่องนี้เพิ่งเข้าประชุมกรรมการประจาวิทยาลัยฯ
วันที่ 19 กันยายน 2556 ที่คุยกัน
นางสาวณรัญญา มีชัย - คือ ถ้ามันมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ก็
แจ้งเวียนกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เพื่อรับรองและถือปฏิบัติใช้
อาจารย์ลักษณีย์ บุญขาว - เพิ่งประชุมเดือนที่แล้ว เดือนตุลาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - สัปดาห์ที่ 3 ถึงจะได้รับรอง
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - แล้วอย่างในกรณีที่อาจารย์เดินทางไปราชการโดย
คาสั่งคณบดีนี่คือ มีสิทธิ์ใช้รถมั้ยคะ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ไม่ต้องถาม รอให้เค้าแจ้งเวียน ในนั้นเค้าเขียน
ไว้หมดเลย
นางสาวพัชรนันท์ พรหมจันทร์ - ระบุในใบขอใช้รถแล้วนะคะ
ดร.รั ต นา เล็ ก สมบู ร ณ์ - ตอนนี้ ถึ ง เรื่ อ งการขอใช้ ร ถเดิ น ทางไปราชการ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ เขียนรายละเอียดอยู่ใช่มั้ยว่า กรณีไหน ไปแทน
คณบดี คณบดีสั่งไป แต่ว่ายังไม่ได้รับรองต้องเข้ารับรองเดือนนี้ ถึงจะประกาศมี
ผลบังคับใช้ แล้วจะมีหนังสือเวียนไปถึงทุกคนอยู่ใช่มั้ยคะ
นางรัชฐา ราตรี - ตอนนี้เวียนมติที่ประชุมให้งานยานพาหนะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้
งานยานพาหนะแจ้งเวียนทุกหน่วยงานว่า แต่ตอนนี้เราแจ้งอันดับแรกคือขั้นตอน
ไปแล้วว่าจะต้องทายังไง พร้อมแบบฟอร์มตัวใหม่ แล้วส่วนที่หน่วยงานไหนจะขอ
ใช้รถเดี๋ยวจะตามไปอีกที อยู่ในขั้นตอนระหว่างการแก้ไขอยู่
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - จะรบกวนสอบถามคุณจารุภรณ์ ในกรณีค่าที่พัก
เดิ น ทางไปราชการ ในกรณี คือ ถ้ ามี ใ บเสร็จ รั บเงิ น ค่ าที่ พั กก็ คื อ 850บาท
ใช่มั้ยคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่ง หมาย - ถ้าเป็นห้องพักคู่ มีใบเสร็จรั บเงิน ถ้ าไปนอน
ห้องพักคู่ ถ้าไปสองคน คือบังคับให้นอนห้องพักคู่ห้องละไม่เกิน 1,700 บาท ถ้า
หารสอง ก็เฉลี่ยคนละ 850 บาท แต่ว่าห้องพักเดี่ยวที่มีใบเสร็จ คือไปคนเดียว
ยังไงก็ต้องจองห้องเดี่ยว เพราะได้ไม่เกิน 1,500 บาท ถึงจะมีใบเสร็จ 1,700
บาท ก็เบิกได้อัตรา 1,500 บาท เพราะลิมิตสูงสุดคือเท่านี้ ถ้าไม่มีใบเสร็จคือเบิก
แบบเหมาจ่ายอย่างเดียว
นางสาวณรัญญา มีชัย - ค่าที่พัก ถ้ าไม่มีใบเสร็ จเหมาจ่ายได้ ไม่เกิน 850
บาท
นางสาวจารุกรณ์ มุ่ง หมาย - ไม่ได้ ค่ะ เบิกได้ไ ม่เกิ น 800 บาท คื อ ถ้า มี
ใบเสร็จก็จะดีกว่าเหมาจ่าย
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - อย่างในกรณีที่เดินทางไปราชการของ กสพท. คือ
ค่าที่พักหาร 2 ค่าที่พักคืนละ 1,200 บาท (ตามจริง)
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ตามจริงก็ต้องหาร 2 คือราคาคิดมาแล้วว่า 1,200
บาท ใบเสร็จออกมาเป็น 1,200 บาท นอน 2 คน ก็ตกคนละ 600 บาท นอน
คนเดียวก็ไม่ได้ค่ะถ้าไปเป็นหมู่คณะก็ต้องแยกว่า ยกเว้นคนที่นอนร่วมกันไม่ได้
อย่างเช่น ผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ใช่สามี – ภรรยา หรือจาเป็นว่าห้องจะเต็ม
นางสาวณรัญญา มีชัย - สมมติไปประชุมอะไรก็แล้วแต่เค้ามีแนบมาว่า ค่าที่พัก
ชัดเจนว่า ให้พักห้องคู่ 1,200 บาท พักห้องเดี่ยวราคาเท่านี้ ๆ เวลาเจ้าหน้าที่ทา
เรื่อ งเบิกจ่ าย เรา Refix ตามเอกสารที่แ นบมาตอนที่มี ต้นเรื่อ งมั้ ย หรื อว่ า
อาจารย์สามารถไปพักอิสระเสรีได้ไม่เกิน 1,700 บาท โดยมีใบเสร็จก็ได้ใช่มั้ยคะ
จะได้เข้าใจ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - หลักการคือ ไปพักโรงแรม ไปประชุมโรงแรมก็
ควรจะพักที่โรงแรม หรือที่ใกล้ที่สุด เพราะว่าถ้าคุณไปไกลคุณก็ลาบาก (ของ
สั ม ภาระ) ก็ อ ยากให้ พั ก ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด หรื อ ประหยั ด ที่ สุ ด แต่ เ ราก็ ไ ม่ รู้ ว่ า ที่
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
อาจารย์ไม่พักโรงแรมที่ผู้จัดจัดให้เพราะอะไร คืออันนี้เราไม่รู้เหตุผลก็เลยเกิด
กลายเป็นว่าจัดโรงแรมนี้ แต่ไปนอนห้องอีกโรงแรมหนึ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ขออนุญาตแชร์เล็ก ๆ เนื่องจาก
โรงแรมที่จัดมักจะเป็นแกรนด์ ค่าห้องจะประมาณ 5,000 บาท หรือ 3,000
บาทขึ้นไปเคยเจอมาแล้ว เราจาเป็นต้องไปอยู่ใกล้ที่สุด แต่ก็ยังคงไกลอยู่ดีเพื่อให้
ได้ที่พักในราคา 1,600 บาทนี่คือประเด็นนะคะ เพราะว่างานใหญ่ขนาดนี้จะต้อง
พักเป็นแกรนด์โฮเทล หรือเอเชีย คือห้องต่าสุดก็คือ 4,000 บาทขึ้นไป ที่เจอ
กับตัวนะคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน จะมีประมาณว่ามีการตกลงกับ
โรงแรมไว้แล้ว เพราะโรงแรมจะรู้ว่าอัตราค่าที่พักราชการได้ประมาณเท่านี้ ๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - เคยจองที่ พักแล้ว 1 คืน 5,000
บาท แล้วก็ยังรับบัตรเครดิตไว้อีก 5,000 บาท ผ่านไป 2 สัปดาห์ถึงจะคืนเงิน
5,000 บาทให้ แล้วก็ให้ไปรถทัวร์แต่เราก็ไม่อยากนั่งรถทัวร์เราก็ไปเครื่องเราก็
ขาดทุนอีก แม้จะ Low Cost แล้วก็ตาม
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ในกรณีที่ทาไม่ได้ อยากให้การเงินอย่าเพิ่ง
ตี ค วามว่ า พวกเรานิ สั ย ไม่ ดี คนไปประชุ ม คื อ ไปท างาน ไม่ ไ ด้ ไ ปเฉลิ ม ฉลอง
เพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารกันก็ให้สื่อสารภายใต้ความเชื่ออันนี้ไว้ก่อน คือเชื่อไว้ก่อน
ว่าคนที่ไปราชการคือไปทางาน ทีนี้ เมื่อไปแล้วก็ บางทีโรงแรมที่ไม่รู้จักแล้วไป
นอน คือเราเป็นผู้หญิงไปพักคนเดียว บางครั้งก็เจอสภาพที่รับไม่ได้ แล้วถ้ามี
เพื่อนไปเยอะก็โอเคนะ แต่ถ้าเราไปราชการที่จังหวัดที่เราไม่รู้จักมันก็เสี่ยงอยู่ที่
จะเจอสภาพที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย อยากให้ นึ ก ถึ งตั ว เองถ้ า ไปราชการคนเดี ย ว ว่ า
สถานการณ์แบบนั้นที่ไม่รู้จักใคร อย่างถ้าเราไปเชียงใหม่ เราก็จะมีที่ๆ เราไว้ใจที่
เชียงใหม่
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - คือ มันก็ไม่ได้อะไรมาก ก็เลยทาให้เราไม่รู้ว่าเราก็
เบิกเป็นค่าที่พักเหมาจ่าย แล้วมีค่าแท็กซี่เทียวทุกวัน แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ า เทียว
ทุกวันอยู่ไกลหรือใกล้มากหรือน้อย คือถ้าดูแล้วว่าไม่ Over มากจนเกินไป ไม่น่า
เกลียดมากเกินไปเราก็ผ่านให้ แต่ถ้าบางทีไปด้วยกันที่เดียวกัน คือเราอาจจะมอง
แบบว่าไปประชุมที่เดียวกัน เราไม่รู้หรอกว่าพักคนละที่หรือเปล่า ค่าแท็กซี่ 4
คน ๆ ละ 300 บาท มันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น แต่ถ้าเราจะมานั่งซักไซ้อาจารย์ก็
จะเยอะเกินไป
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่า กรณีนี้เป็นกรณีที่มีปัญหา
ทีนี้ทายังไงเราถึงจะได้คุยกันก่อนที่จะเกิดปัญหา คือ หลักการนี้ก็คุยในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ซึ่งคณะกรรมการประจาฯ พอถูกคุยแล้วบอก
ว่า แบบนี้ทาไม่ได้หรอกอย่าทาก็จะเลิก ไม่ผ่าน ทาเฉพาะกรณีมีเหตุผล แต่ว่า
ตอนนี้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือ ตัวอาจารย์ที่ยังไม่ได้อยู่ในวงนี้ ทายังไงถึงจะได้เกิด
การพูดคุยในวงของคนที่ไม่ได้อยู่ในวงคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ จริง ๆ
อันนี้ก็มีเจตนาให้เกิดแบบนั้น แต่เมื่อจัดมาประมาณนี้ก็อย่างน้อยก็ขยายวง ก็
จะมีทีมวงหลาย ๆ วงอยู่ เช่น วงเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งทุกคนจะได้รับรู้
เรื่องนี้ หลักการอันนี้ ถึงแม้ระเบียบเขียนไว้อย่างนี้แต่ก็ต้องมีหลักการที่ใหญ่
กว่านั้นคุมอยู่ บางทีเอกสารก็มีอย่างเช่น ไปราชการ 4 คน เบิกค่าแท็กซี่ 300
บาททั้งหมด 4 คน ผิดปกติแน่นอน
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ภาววนา พนมเขต - แต่ ป กติเ จ้ าหน้ าที่ ที่ ทาเอกสาร
เดินทางไปราชการก็จัดให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ไม่ได้เบิกให้ใครให้มัน
ไม่ใช่เหรอ เวลาอาจารย์ไปราชการ 4 คน ก็ให้ไปด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ให้ไปด้วยกันก็คือ อาจารย์เดินทางจากบ้านไป
บขส. คือให้แยกเดินทางส่วนตัว คนละ 100 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - เพราะเป็นคนบอกเจ้าหน้าที่เองว่า
ไม่ต้องทาเกินมาให้นะเพราะจะยุ่งยากในการไปคืนเงิน
นางสาวณรัญญา มีชัย - ก็คือถ้าอาจารย์สุรศักดิ์ กับ อาจารย์ภาวนาได้ค่ารถ
รับจ้าง 100 บาท
นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - อย่างอาจารย์ไปรอบที่แล้วนะคะ ยกตัวอย่างก็
พยายามถัวเฉลี่ยที่ว่าไปเพชรบุรีคือ สักประมาณ 200 บาท นั่งรถรับจ้างจาก
บขส. ไปที่โรงแรม เพราะเป็นต่างถิ่นด้วย ดิฉันก็เลยพยายามทาให้เป็นคนละ

200 บาท คือจาก บขส. ไปที่ โรงแรม ส่วนปกติคืออาจารย์พักที่โรงแรมอยู่แล้ว
ก็คือก็ไม่ได้เบิก จะเบิกแต่เฉพาะค่ารถรับจ้างจากโรงแรม ไป บขส. คือจะ
พยายามถัวเฉลี่ยให้ไม่เกินเท่านี้
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา – สรุปได้มั้ยคะว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - คือปกติ เจ้าหน้าที่งาน
วิชาการจะกลั่นกรองอีกระดับหนึ่งอยู่แล้ว
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ถามว่ากรณ๊แบบนี้เกิดขึ้ นบ่อย
หรือไม่บ่อย ในรอบ 1 ปีเกิดขึ้นกี่ครั้ง
นางสาวจารุภรณ์ มุ่ง หมาย - 10 ครั้งค่ ะ จะเกิดขึ้น ในกรณี ที่
เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ไปราชการ 3 คน ประชุมที่เดียวกัน พองาน
การเงิน comment ไป นั่งรถทัวร์ไปคนละเวลา บางทีเราก็ไม่รู้รายละเอียดทุก
อย่าง อย่างรถทัวร์ไปเชียงใหม่ บางทีก็มีเที่ยวจากัดอยู่นะคะ อย่างนครชัยแอร์
ดูจากความเป็นจริงเดินทางไปราชการ พอไปแล้วอาจารย์ก็ไปแยกกันพัก
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ที่ถามความบ่อย ไม่บ่อย แค่
อยากจะประเมินว่า เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมถาวรที่พวกเราทากันจนชิ น หรือว่า
แค่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ มันแก้คนละอย่างกัน ทีนี้ถ้าหากเกิดขึ้นจากความไม่รู้
มันแก้โดยการสื่อสาร แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความเคยชิน ต้องแก้ที่การกากับ
เพราะว่าการที่เราจะต้องรายงานอันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยง แล้วก็เกิดขึ้นซ้า ๆ กับ
กลุ่มอื่นที่ Pattern แบบไหนหรือว่าคน ๆ ไหน มีมั้ย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ก็มีค่ะอาจารย์ คือ คุณเฉลิมรัฐที่
เรียบเรียงให้อาจารย์ อาจจะสื่อสารกันไม่ชัดเจนหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่ง คุณ
เฉลิมรัฐได้ถามอาจารย์หรือเปล่าว่าไปยังไง นั่งรถยังไง หรือประมาณการถัว
เฉลี่ยให้เลย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ขอแชร์นะคะ ปกติ
เวลาอาจารย์จะไปราชการไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะได้เงินไปเท่าไหร่ มีหน้าที่แค่เอา
หัวเรื่องไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะไปเรื่องนี้ วันนี้ บอกก่อน จะไปสัก 2 สัปดาห์หรือ
1 เดือน บางคนทาไปก่อน 3 เดือน อาจารย์ทุกคนจะไม่รู้หรอกว่าจะได้ค่าแท็กซี่
50 บาท 100 บาท 300 บาท หรือไปแล้วจะต้องไปพักที่ไหน ได้มา 3,000
บาท แต่ จ่ายไป 5,000 บาท ก็ไม่ ได้คิ ดหรอก อั นนี้คื อเรื่ องจริง ที่จะบอกเป็ น
ตั ว แทนของอาจารย์ ทุ ก คนเลยว่ า เราไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า จะมามั่ ง มี ศ รี สุ ข กั บ เงิ น ไป
ราชการหรอก (ข้อที่ 1) (ข้อที่ 2) เราไม่เคยรู้เลยว่าจะได้ค่าตอบแทนหรือค่า
เบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่ แต่เป็นคาสั่งให้ไปก็ไป เรื่องนี้สาคัญที่ควรรู้เราก็ต้องไปเรียนไปรู้
ทีนี้เท่าที่สังเกตเจ้าหน้าที่วิชาการทาหนังสือไปราชการให้ ถ้าไปคนเดียวสังเกต
เค้าก็จะทาให้แต่เดินทางไปคนเดียว แต่ถ้าไปเป็นกลุ่มเค้าก็จะเหมือนเซตมาให้
เราเลยว่ า ถ้ า อาจารย์ ภ าวนาไปกั บ อาจารย์ จุ ฑ ารั ต น์ อ าจารย์ พั ก ด้ ว ยกั น
อาจารย์ธารินีไปกับอาจารย์ธันยาการณ์พักด้วยกัน แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไป 3 คน
เช่ น อาจารย์ภ าวนา อาจารย์ สุ รศั ก ดิ์ อาจารย์จุฑ ารั ตน์ จะเป็ น อาจารย์
ภาวนากับอาจารย์สุรศักดิ์นอนด้วยกัน อาจารย์จุฑารัตน์จะได้เงินมากกว่า คือ
จะเป็นอย่างนี้เสมอ อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ต้องเล่าให้ฟังว่า คือจะบอกว่าอาจารย์
เค้าไม่รู้หรอกว่า เค้าต้องได้อะไรเท่าไหร่ ต้องได้เบี้ยเลี้ยงมั้ยหรือไม่ได้ แต่บาง
ทีมาทางานมาเซนต์เป็นวันเดินทางถูกเรียกคืนก็ให้คืน อันนี้คือความจริงนะคะ
แต่ทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการว่าจะเป็นยังไง แม้จะให้ 800 บาท หรือ 850
บาท กฎก็เป็นกฎ ถ้าเราไปกันเป็นกลุ่มนอนจิ้งหรีดก็ได้ไม่กลัวเพราะไปเป็นกลุ่ม
แต่ถ้าไปคนเดียวก็ต้องซีเคียวสูงหน่อยก็อยากอยู่แกรนด์เหมือนกันกับโรงแรมที่จัด
คื อ ก าลั ง คิ ด ว่ า ถ้ า เป็ น กรณี ว่ า อาจารย์ ป าริ ช าติ ไ ปประชุ ม คนเดี ย วอยู่ แ กรนด์
(สมมติ) จะให้อาจารย์ไปพักที่อื่น ในอัตรา 1,500 บาท ก็ไม่แฟร์ เหมือนกับให้
อาจารย์พักไปเลยแล้วเอาใบเสร็จมา และเช่นอาจารย์จิราภรณ์ อาจารย์น้องใหม่
บังเอิญไปประชุมคนเดียวไปพักอยู่เอเชีย ห้องละ 2,000 บาท จะให้อาจารย์
เอาใบเสร็จมา 2,000 บาท แล้วก็ให้ 1,500 บาท คืออยากให้พูดในกรณี case
by case แบบนี้จะดีกว่ามั้ย มากกว่าจะมาพูดแบบเหมาจ่าย 800 บาท หรือ
850 บาท เรายอมรั บ อยู่ แ ล้ ว ว่ า ถ้ า เราจะไปกั น เป็ น กลุ่ ม ก็ ไ ปพั ก ด้ ว ยกั น ก็ ไ ด้
อาจจะได้ เ หมาจ่ า ยก็ ไ ด้ เป็ น ความสมั ค รใจของอาจารย์ ที่ จ ะบอก เพราะ
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
เจ้าหน้าที่จะถามก่อนว่าอาจารย์จะเอาแบบเหมาจ่าย หรืออาจารย์จะเอาแบบ
ใบเสร็จมา อาจารย์บอกขี้เกียจมีปัญหาก็เลยเอาเหมาจ่ายไปแล้วกัน ไปพักอัตรา
3,000 บาทก็เป็นเรื่องของอาจารย์ เพราะยอมรับเงื่อนไขตั้งแต่แรก แต่ว่าคนที่
จะไปพักแบบมีใบเสร็จ เจ้าหน้าที่ทาให้ 1,500 บาท แล้วอาจารย์เอาใบเสร็จมา
คืน เป็นแบบนี้ได้ไหมว่า คนที่ไป 1,700 บาท แต่ว่าลิมิตเค้าอยู่ที่ 1,500 บาท
แต่ว่ามีใบเสร็จให้ให้เค้า 1,500 บาทได้มั้ย ก็คงไม่ไปบ่อยอาจารย์จิราภรณ์คงไม่
ไปทุกเดือน นี่คือประเด็นที่อยากจะคุยด้วย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ถ้าเป็นแบบนี้ ไปพักเดี่ยวมีใบเสร็จ
คือไม่เกินระเบียบเราให้อยู่แล้วนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - เป็นประกาศเลยนะ
ว่าฉันมีสิทธิ์นะ
นางรัชฐา ราตรี - อาจารย์คะ ตัวที่ระเบียบตัวนี้ งานแผนได้แจ้ง
เวียนทุกหน่วยงานให้ทราบแล้วว่า ถ้าอาจารย์ไปราชการมีใบเสร็จเบิกได้สูงสุด
1,700 บาท ต่อวัน แล้วก็กรณีเหมาจ่ายก็คือ 800 บาท แล้วก่อนที่อาจารย์จะ
เดินทางไป บค.1 จะผ่านงานบุคคลก่อน ตัวนี้จะสกรีนให้ก่อนว่าตกลงอาจารย์
จะเหมาหรืออาจารย์จะจ่ายแบบไหน คือถ้าไม่เกิน Rate งานบุคคลผ่านให้เลย
อยู่แล้วในเบื้องต้น เคยถามคุณเฉลิมรัฐว่า ทาไมอาจารย์จะเบิกเหมาจ่ายทาไม
เบิกเกิน ยังต้องกลับไปแก้ ณ ตอนนั้น แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ขอคนละ 600 บาท
แสดงว่าอาจารย์ เบิกแบบมีใบเสร็จเราก็จะรู้ เราก็จะผ่านเอกสาร งานการเงินก็
จะผ่านต่อให้ เพราะคณบดีก็จะถามทุกครั้งในเรื่องของการขอเดินทางไปราชการ
แม้กระทั่งใช้รถยนต์ส่วนตัว อาจารย์ก็ให้เราเสนอความเห็นว่าไปได้ตามระเบียบ
หรือไม่ตามระเบียบ ไปเครื่องบินมีเอกสารขออนุมัติมั้ย ด่วนหรือไม่ด่วน คือทาง
เราเป็นด่านแรกก็ลาบากใจเหมือนเป็นตัวสแกนก่อน
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - จริงๆ ไม่ค่อยอยากให้ลาบากใจ
นะ มันมีระเบียบอยู่แล้ว แล้วก็ใช้ระเบียบตัวนี้ในการสื่อสาร ภายใต้ระเบียบที่
เราสื่อสารแล้ว เชื่อว่าอาจารย์ทุกคนต้องการจะทาให้ตรง ทาให้ถูก ทีนี้ถึงได้
ถาม เรื่องที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่เล่าให้ฟัง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจาหรือ
เปล่า ถ้าเป็นประจาหรือเปล่าจะต้อง Scan องค์กรเราแล้วล่ะว่า คนของเรา
Quality ประมาณไหน แต่ถ้าเป็นแบบนาน ๆ ที อยากจะเชื่อว่าเป็นเพราะว่า
อาจารย์ยังไม่รู้ว่าระเบียบมีข้อจากัด ก็เลยยึดตาม Wording แล้วก็ใส่มาตาม
Wording แต่พอฟังที่อาจารย์ภาวนาบอกว่า ส่วนมากมีการทาเดินทางไป
ราชการเจ้าหน้าที่จะจัดการให้เลย เพราะฉะนั้น ขอวกกลับมาที่เจ้าหน้าที่ที่ทา
เอกสารคื อ คุณ เฉลิ มรั ฐ และคุ ณกนกวรรณ ว่ า ในกระบวนการที่ ท าอยู่ มี ก าร
จัดการเรื่องนี้ยังไง เชื่อว่าทามานานพอประมาณ ประเด็นข้อจากัดเหล่านี้น่าจะ
เข้าใจแล้ว ยกเว้นว่ามีบางอย่างที่ยังไม่มีประสบการณ์
นางรัชฐา ราตรี - ตรงนี้ขอเรียนให้แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา
ทราบ คือ หนังสือเวลาผ่านมา เราบอกอาจารย์นะคะ อาจารย์คะระเบียบตาม
นี้ มีหนังสือให้อาจารย์ดู อาจารย์เข้าใจค่ะ อย่างแพทย์หญิงศุทธินี ธิราช บอก
เดี๋ยวเซนต์ให้เลย Case แพทย์หญิงศุทธินีบอกตกลงเพราะเข้าใจ มีประกาศ มี
หลักเกณฑ์ให้ดูอยู่แต่ว่าคนปฏิบัติอาจจะต้องเสนอเอกสารนั้นให้เจ้าของเรื่องดู
เพื่อที่เป็นน้าหนัก จะได้ไม่เกิดปัญหา
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - อยากจะบอกน้องๆ หน่อยว่า
อย่ารู้สึกกังวลใจที่จะสื่อสารเรื่องระเบียบให้อาจารย์ทราบ คือพอเราทางานมา
ก่อนบางทีเรารู้ดีกว่า อาจารย์ เพราะว่ าเรารู้ดีเรื่อ งการเดิ นทางไปราชการ ถึ ง
อาจารย์จะเป็นอาจารย์แต่ถ้าพูดเรื่องเดินทางไปราชการอาจารย์รู้น้อยกว่าเราแน่
ๆ เพราะฉะนั้น เราต้องตั้งตัวเป็นผู้รู้ แล้วก็ชี้แจงอาจารย์ แล้วก็บอกอาจารย์
ว่าอันนี้ไม่ได้ อันนั้นไม่ได้ คืออย่าปล่อยให้เรื่องไปถึงการเงิน การเงินชี้แจง
มาแล้ ว เรารู้ แ ล้ ว เราก็ จั ดการกั บ อาจารย์ ตามที่ หลั ก การที่ ถู กที่ ค วรจะเป็ น
เพราะในสถานการณ์นี้คือถ้าเทียบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทากับอาจารย์ เจ้าหน้าที่
จะรู้เยอะกว่าในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นอาจารย์ก็เลยไม่กล้าบอก ไม่ใช่นะ
คะ เพราะอาจารย์รู้เรื่องสอนนักศึกษามากกว่าเรา แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเดินทางไป
ราชการเท่าเจ้าหน้าที่ที่ทา คุณเฉลิมรัฐ มีประเด็นจะแชร์ในเรื่องนี้มั้ยคะ

นางสาวเฉลิมรัฐ คุณละทิ - ถ้าอย่างเดินทางไปราชการเรื่องเบิกค่ารถรับจ้างยัง
ติดใจอยู่ที่ว่า คือ อัตราปกติเบิกจากบ้านพักไปสถานีขนส่ง หรือสนามบิน เบิกให้
ในอัตรา 100 บาทตลอด ถ้าจะเบิกเกินกว่านี้ได้มั้ยคะ มีเกณฑ์มั้ยคะ
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ในระเบียบบอกว่าให้เบิกจ่ายตามจริง
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ ก็ถก
เรื่องนี้มาแล้วรอบหนึ่ง คราวนี้มอบให้การเงินแล้ว ให้การเงินไปคิดว่าจะจ่าย
เท่าไหร่ จากวิทยาลั ยแพทย์ไปนครชัยแอร์เท่านี้ , จากวิทยาลัยแพทย์ฯ ไป
บขส. เท่านี้ /วิทยาลัยแพทย์ฯ ไปสนามบินเท่านี้ กาลังคิดอยู่ แล้วจะเอาเข้า
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯรอบต่อไป ถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ในเมืองก็จะตีเฉลี่ย
ให้ ว่ า บ้ า นอยู่ ใ นเมื อ งไปสนามบิ น เท่ า นี้ น ะ ถ้ า บ้ า นอยู่ ว าริ น ช า ราบ ก็ ตีเ ป็ น
อุบลราชธานีแล้วกัน ถ้าเป็นรถรับจ้างจะไม่มีใบเสร็จ เดี๋ยวจะทาให้แล้วค่าใช้จ่าย
ในกรุงเทพฯ หรือว่าระหว่างเดินทางไปประชุมเดี๋ยวงานการเงินจะคิดให้ แล้วก็
จะคิดให้ประมาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ให้งานการเงินทาตารางให้เลยได้มั้ยคะ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - เป็นตารางค่ะ การเงินจะออกเหมือนกับแผนออกเลย
อย่างเช่นว่า ค่าตอบแทน อสม.เท่านี้ ก็จะออกแบบนั้นเลย การเงินจะออกมา
แบบนั้นเลย ว่า จากบ้านไปสนามบินเท่านี้นะ จากบ้านไป บขส. เท่านี้นะ
นางสาวณรัญญา มีชัย - ยกตัวอย่าง จุดเริ่มต้นที่วิทยาลัยแพทย์ที่เดียวพอจบ
ไม่งั้นบ้านอยู่ไกลก็จะยุ่งวุ่นวายไปอีก ให้หาค่ากลาง ว่า Start วิทยาลัยแพทย์จะ
ไปขนส่ง รถไฟ บขส. หรือบ้านคนที่อยู่ไกลก็คิดเป็นหลักกิโล
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - มันจะละเอียด
นางสาวจารุภรณ์ มุ่ งหมาย - คือเวลาเขียน เราเขียนจากบ้านพักไปสนามบิน
เราก็เลยนึกถึงแต่บ้านพัก
นางสาวกนกวรรณ ศิวะรัตน์ - เราก็เปลี่ยนจุดเริ่มต้น จากบ้านพักเป็น วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - เป็นรูปแบบเหมา นะคะ
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - เคยเห็นของ สปสช. เขามี Rate ให้เลยว่า จาก
อาเภอนี้ไปอาเภอนี้ให้เท่านี้ เราก็ใช้หลักการเดียวกันก็ได้ แต่ว่าปรับให้เป็นตาม
ความเป็นจริงของบริบทของอุบลราชธานี
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ตรงนี้จะตี 2 แบบ ก็คือแบบวิทยาลัยแพทย์ฯ กับ
แบบในเมือง เพราะว่าแบบวิทยาลัยแพทย์ฯแพงมากจริงๆ 270 บาท เราก็นั่งรถ
มา 270 บาท แต่ถ้าเกิดว่าในเมืองก็จะไม่ถึง ประมาณ 100 บาท หรือว่า 150
บาท จากวิทยาลัยแพทย์ฯไปสนามบินแพงจริง ๆ อันนี้ยอมรับอยู่
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - กิโลเมตรละ 10 บาท แล้วก็แถมค่าเรียก ค่านอก
สถานที่
นางสาวณรัญญา มีชัย - แสดงว่างานการเงินกาลังดาเนินการอยู่ แล้วในช่วงที่
รอจะใช้เกณฑ์ตัวไหน
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ตัวเดิมไปก่อนนะคะ เดี๋ยวรอให้มีประกาศใช้
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - เชื่อว่าการเงินเวลาจะทาอะไร จะหันไปมอง
ระเบียบตลอดเวลา ทีนี้ระเบียบเขียนไว้ว่าตามจริง ก็แสดงว่า Apply ตามจริง
ระเบียบที่เคยใช้ก็คือ กิโลเมตรละ 4 บาท ใช้ตัวนั้นได้มั้ย อย่างเช่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ถึง สนามบินอุบลฯ 30 กิโลเมตรโดยประมาณ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - ถ้ากิโลเมตรละ 4 บาท คนที่จ่ายค่าแท็กซี่เ ต็มจะ
ขาดทุนมากเลย
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ก็ระเบียบออกมาคุ้มครองเราอยู่
ดร.รัต นา เล็กสมบูรณ์ - ระเบียบจะออกเร็วอยู่ จะออกภายใน 1-2 เดือ น
กาลังร่างอยู่ค่ะ ระหว่างนี้ก็เบิกจ่ายตามจริง
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ถ้าสมมติว่าจากสนามบินดอนเมือ งไปที่ประชุม
หรือจากดอนเมืองหรือนนทบุรี ก็เบิกมา 350 บาท ก็ยังพอเข้าใจได้เพราะราคา
ก็ประมาณนี้ ก็คือคิดว่ามันใกล้เคียงก็ผ่านค่ะ ถ้าไม่ Over เกินไป เช่นเที่ยวละ
500 – 600 บาท
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - หลักการที่ว่าใกล้เคียงนี่คือ คิดกิโลเมตรละ 4
บาทใช่มั้ย
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“การบริหารโครงการ…ไม่อยากอย่างทีค่ ิด”
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ในกรุงเทพมหานครไม่ได้ราคานี้ ระยะทางใกล้
แต่ใช้เวลานาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ค่าทางด่วนไป 100 บาท แล้วก็ค่า
แท็กซี่ 400 บาท เป็น 500 บาท ไป – กลับ 1,000 บาท ไปประชุม
นางสาวณรัญญา มีชัย - อย่างกรณีที่คุณกนกวรรณทาอยู่เดินทางไปราชการ
ของอาจารย์พิเศษ จากบ้านมาดอนเมือง สุวรรณภูมิ ให้ 350 บาท ไป – กลับ
เป็น 700 บาท อันนี้คือของอาจารย์พิเศษประมาณนี้ ตามจริง
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ทีนี้เวลาเบิกค่าแท็กซี่ เช่นแท็กซี่จากบ้านไป
สนามบิน แล้วก็สนามบินไปที่พัก สามารถเบิกรวมทั้ง 2 กะตัวนี้ เป็น 600 บาท
หรือว่ามีเพดานมั้ย
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - เที่ยวละไม่เกิน ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานคร เที่ยว
ละไม่เกิน 600 บาท แต่ว่า
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - คาว่าเที่ยวก็คือ ไป – กลับ ใช่มั้ย
นางสาวณรัญญา มีชัย - เบิกจ่ายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท การ
เดินทางข้ามเขตจังหวัด ข้ามจังหวัดไม่ผ่านกรุงเทพมหานคร เที่ยวละไม่เกิ น
600 บาท
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายตามจริง แต่
ต้องไม่เกิน 600 บาท แต่ถ้าจังหวัดที่ติดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ 500 บาท
นางสาวณรัญญา มีชัย - เพื่อให้คุณเฉลิมรัฐได้ทางานด้วยความสบายใจ งาน
วิชาการก็จะออกแบบฟอร์มให้หลังจากอาจารย์เดินทางไปราชการกลับมาแล้ว ว่า
อาจารย์เดินทางโดยภายในวงเงินเท่าไหร่ (ตามจริง) ให้อาจารย์กรุณาระบุมาให้
แล้วให้คุณเฉลิมรัฐเขียนให้ ก็เขียนเบิกจ่ายตามจริงโดยเราทุกคนก็ซื่อสัตย์ต่อ
องค์กร ช่วยกันประหยัดอาจารย์ก็เขียนมาแล้วกัน แล้วคุณเฉลิมรัฐก็จะแนบตัวนี้
ส่งให้การเงินพร้อมกับตัวเบิกจ่ายของคุณเฉลิมรัฐ ว่าเป็นลายมือของอาจารย์เขียน
มาให้ว่ามันเป็น Rate อัตราเท่านี้ ภายในวงเงินไม่เกินเท่านี้ คุณเฉลิมรัฐก็จะ
ทางานได้สบายใจ
แพทย์ หญิ งปาริ ช าติ วงศ์ เ สนา - สรุ ป ก็ คื อ เวลาอาจารย์ ก ลั บ มาจากการ
เดินทางไปราชการ อาจารย์ก็เอาตั๋วต่าง ๆ มา (ภายใน 2 วัน ยื่นให้คุณเฉลิมรัฐ)
แล้วก็ก็อปปี้เบิกค่าแท็กซี่
นางสาวณรัญญา มีชัย - ก๊อปปี้อันนี้คุณเฉลิมรัฐจะเป็นคนออกแบบฟอร์มให้
ให้อาจารย์เบิกจ่ายตามจริง
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ตอนเรื่องเอกสารอนุมัติแล้ว เอกสารที่ชุดจะ
คืนให้อาจารย์ตอนเดินทางไปราชการ คุณเฉลิมรัฐก็เอาใบแบบฟอร์มนี้ แปะไป
ด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต - ค่าแท็กซี่ไม่มีใบเสร็จ แต่มีแค่ใบขึ้น
ทางด่วน
อาจารย์ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ - ตอนนี้เข้าใจคุณเฉลิมรัฐว่า เริ่มมีปัญหาในตอนตั้ง
เรื่องเบิกวงเงินไปแล้วว่าจะคิดยืมเงินให้อาจารย์สาหรับการเดินทางครั้งนี้ด้วย
วงเงินคนละกี่บาท อันนี้ที่คุณณรัญญาพูดน่าจะเป็นเรื่องขั้นตอนของการเคลียร์
แล้ว
นางสาวณรัญญา มีชัย - ตอนไปก็จะทาให้เหมือนกั น ให้อาจารย์เขียนแสดง
ความจานงมาเลยจานวนเงินเท่านี้ โดยคุณเฉลิมรัฐอิงตามระเบียบว่า ค่าเบี้ยง
ฯลฯ คุณเฉลิมรัฐเป็นคนใส่รายละเอียดให้ ส่วนค่าเดินทางที่อาจารย์เดินทางมา
จากบ้านอาจารย์มาสนามบิน อาจารย์เขียนมาเลยว่าประมาณเท่าไหร่ ให้คุณ
เฉลิ มรัฐประมาณการไว้ แล้ วคุณ เฉลิ มรั ฐก็เ บิกจ่ ายท าเรื่ องยื มเงิ นให้ อาจารย์
ตอนเคลียร์ก็จะมีอีก 1 ก๊อปปี้ หลังจากอาจารย์เดินทางกลับมาจากราชการ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ค่าแท็กซี่ อาจารย์ก็เขียนโดยน่าเชื่อถือ ก็คือ
จ่า ยเท่ า ไหร่ ก็ เ ขี ยนมาเท่ า นั้ น ที นี้ ก็ จะได้ ไ ม่ เ ป็ น ว่ า เพราะคุ ณ เฉลิ ม รั ฐไม่ ไ ด้
เดินทางไปราชการไปด้วยก็อาจจะไม่รู้ ว่าที่พักเป็นยังไง ก็เขียนมาให้อาจารย์ ก็
ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ทีนี้ถ้าอาจารย์กรุณาเขียนมาให้ก็จะทาให้ง่ายและเร็ว
แล้วก็คุ ณจารุภ รณ์ มุ่ งหมาย (งานการเงิน) ก็จะได้เรีย นถามอาจารย์ ได้เลย
แล้วก็ไม่ต้องคาดเดา ในนั้นก็อาจจะเขียนต้นทางไปปลายทางไว้ให้ด้วย โครงการ

อีกโครงการก็ให้ทาอย่างนี้เหมือนกัน ค่าแท็กซี่จากไหนไปไหน ก็ทาให้ตัวคนทา
เอกสารง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเดา พอมีต้นทาง – ปลายทางให้ ก็จะเข้าใจได้เร็ว
ขึ้นโดยไม่ต้องคาดเดา
นางสาวจารุภรณ์ มุ่งหมาย - ที่เขียนมาอย่างเช่น ค่าที่พักไปที่ประชุม และค่าที่
ประชุมไปที่พัก โดยการประมาณการ
แพทย์หญิงปาริชาติ วงศ์เสนา - ก็ให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า โรงแรมอะไร
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - จะมีหมายเหตุอยู่ข้างล่าง จากที่พักไปที่ประชุม ค่ารถ
จะคูณกี่วันก็แล้วแต่จะมีหมายเหตุว่าพักที่ไหน แล้วก็ประชุมที่ไหนจะเขียนไว้
ถ้าเบิกไปตามจริง งานการเงินไม่ต้องออกระเบียบก็ได้สิ ไม่ต้องออกจากวิทยาลัย
แพทย์ฯ ก็ได้ เบิกตามจริง อาจารย์เซนต์ยืนยัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา พนมเขต – ต้องออกระเบียบค่ะ
ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ - คือเท่าที่ผ่านมา จริง ๆ ก็จะมีคนหัวหมอจริง ๆ นะ แต่
ก่อนจะระบุว่าให้นั่งรถเมล์เท่านั้น ยกเว้นว่ามีสัมภาระ บางคนก็จะเขียนสัมภาระ
มาทุ ก ครั้ ง ก็ จ ะมี ม าจริ ง ๆ ออกประกาศของวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข เพื่อกาหนดเพดาน เป็นที่ตกลงร่วมกัน มอบการเงินรี บทาให้เสร็จ
ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ มีกาหนดชัดเจนเดือนนี้ต้อง
เอาเข้าทีประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯให้ทัน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

