ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ภายใตแผนปฏิบัติการประจําป
ลําดับที่
1

กิจกรรมการปฏิบัติงาน

2

ผูรับผิดชอบกรอกรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ในระบบสารสนเทศของงานแผน

2 วันทําการ

- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการของแตละงาน

ขออนุมัติลงนามและจัด
โครงการ/กิจกรรม

1 วันทําการ

- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการของแตละงาน

- แบบเสนอโครงการ/กิ จ กรรม
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป
*** กรณีมีการปรับหมวดรายจาย
หรื อ ปรับ งบประมาณรายจา ย ให
แนบบันทึกขอความปะหนา

- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการของแตละงาน
- รองคณบดีที่เกี่ยวของในแตละงาน

- แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มี
การลงลายมื อชื่ อของผู รับ ผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม และรองคณบดี
ที่ เ กี่ ย วข อ งในแต ล ะงาน ลงนาม
เห็นชอบ

2 วันทําการ

- นักวิเคราะหฯ ตรวจสอบแหลงเงิน
ยอดงบประมาณ ระยะเวลา ตัวชีว้ ัด
โครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการเงินฯ ตรวจสอบหมวด
รายจาย อัตราคาใชจายที่สามารถ
เบิกจายไดตามระเบียบการเงินฯ
- นักวิชาการพัสดุ ตรวจสอบ
งบประมาณ/รายการดานพัสดุครุภัณฑ การขอซื้อ/ขอจางตาม
ระเบียบพัสดุฯ

- แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มี
การลงลายมือชื่อของนักวิเคราะหฯ
นัก วิ ช าการเงินฯ และนั ก วิช าการ
พั ส ดุ (ในส ว นงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม)

2 วันทําการ

- คณบดี
- ผูปฏิบัติงานบริหาร

- แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มี
การลงลายมือชื่อของผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดแลว

1 วันทําการ

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการของแตละงาน
- รองคณบดีที่เกี่ยวของ

- แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่
ไดรับการอนุมัติแลว

3

4

ระยะเวลา

เริ่ม

เสนอผานผูชวยคณบดี/รองคณบดีที่
รับผิดชอบ

2 วันทําการ
NO

5

ผูรับผิดชอบ/ผูที่เกี่ยวของ

ผูชวยคณบดี/รองคณบดี
ตรวจสอบความถูกตอง

เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของ
ใชแผนปฏิบัติรการ
ประจําป เปนเอกสารนําทาง
** ทั้งนี้ งานแผนฯสามารถ

ตรวจสอบความถูกตอง
สอดคลองกับแผนฯไดผานระบบฯ

YES

6

7

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สงใหงานแผนฯ
NO

งานแผนฯ การเงิน และพัสดุ
ตรวจสอบความถูกตอง
YES

8

เสนอตอคณบดี เพื่อลงนามอนุมัติ
YES

9

งานแผนฯแจงโครงการ/กิจกรรม กลับไปยัง
ผูรับผิดชอบ

10

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
จัดทําเอกสารการเงิน พัสดุตอไป
สิ้นสุด

- ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
- นักวิชาการของแตละงาน
- นักวิชาการเงินและบัญชี

- แบบเสนอโครงการ/กิ จ กรรม
พรอมเอกสารการยืมเงิน และขอ
ซื้อ/ขอจาง

ขออนุมัติจัดทําโครงการ/กิจกรรม
งานแผน (5 วัน)
ขออนุมัติจัดทําโครงการ/กิจกรรม
1. ผูรับผิดชอบ สงโครงการ/กิจกรรม
ใหงานแผนฯ
2. งานแผนฯ การเงิน และพัสดุ
ตรวจสอบความถูกตอง
3. เสนอตอคณบดี เพื่อลงนามอนุมัติ
4. งานแผนฯแจงโครงการ/กิจกรรม
กลับไปยังผูรับผิดชอบ
5. ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการจัดทําเอกสารการเงิน
พัสดุตอไป

ขออนุมัติคาใชจาย (11 วัน)
งานการเงิน ตรจสอบ (2 วัน)
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (3 วัน)
งานแผน ตรวจสอบ (1/2 วัน)
งานพัสดุ ตรวจสอบ (1/2 วัน)
 สําเนาโครงการ/กิจกรรม
 สําเนาโครงการ/กิจกรรม
 ใบขอจาง จํานวน ..... ชุด
 บันทึกขออนุมัติคาใชจาย
(กรณีจางเหมาบริการทุกประเภท ตองมี TOR) (คาตอบแทน/คาใชสอย)
 บันทึกขออนุมัติคาใชจาย
 เปนไปตามแผน
(คาตอบแทน/คาใชสอย)
ตารางการบรรยาย/วิทยากร
 มีการปรับแผน เนื่องจาก ................  ใบขอซื้อ จํานวน ..... ชุด
ตารางการบรรยาย/วิทยากร
………….…………............................…………
(รายละเอียดวัสดุ)
กรณีเดินทางไปราชการ
กรณีเดินทางไปราชการ
รหัสโครงการ ………….……………………
 แกไข ....................................
รหัสกิจกรรม ……………………….………
 ใบสีชมพู (เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/น้ํามัน)
 ใบสีชมพู (เบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/น้ํามัน)
..................................................
 ตารางการใชรถ
 ตารางการใชรถ
 รายชื่อผูเดินทาง
 รายชื่อผูเดินทาง
 ใบสีฟา (OT)
 ใบสีฟา (OT)
 สัญญายืมเงิน
 สัญญายืมเงิน
 ใบขอจาง
 แกไข ..................................
(กรณีจางเหมาบริการทุกประเภท ตองมี TOR)
...............................................
 ใบขอซื้อ (รายละเอียดวัสดุ)
การตรวจสอบ (ครบถวน/ถูกตอง)

..................................
......../................./...........

การตรวจสอบ (ครบถวน/ถูกตอง)
 ตรวจสอบแลว
..................................
......../................./...........

การตรวจสอบ (ครบถวน/ถูกตอง)
 ตรวจสอบแลว
..................................
......../................./...........

การตรวจสอบ (ครบถวน/ถูกตอง)
 ตรวจสอบ/ดําเนินการแลว
..................................
......../................./...........

ผูบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร (1 วัน)
งานการเงิน (คุณวนิดา) เสนอเอกสาร
วันที่ .................................
..................................
......../................./...........
คณบดี (1 วัน)
งานธุระการ เสนอเอกสาร
วันที่ .................................
..................................
......../................./...........
ธุรการ (2 วัน)
ออกเลข/สงเอกสารคืนพัสดุ/การเงิน
งานการเงิน
..................................
......../................./...........
งานพัสดุ
..................................
......../................./...........

เบิกจาย (15 วัน)

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

การเงิน (7 วันทําการ)
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว.........................
 บันทึกขออนุมัติเบิกจาย
คาตอบแทน
 ใบสําคัญรับเงินวิทยากร
 สําเนาบัตรวิทยากร
คาใชสอย
 ใบสําคัญรับเงิน + สําเนาบัตร/ใบเสร็จรับเงิน (ขาว)
 ใบสําคัญรับเงิน + สําเนาบัตร/ใบเสร็จรับเงิน (อาหารวาง)
 ใบลงรายมือชื่อผูเขารวมโครงการ
.........................
......../.................../.............
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว.........................
กรณีเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู)
 รายงานเดินทางไปราชการ
 ใบเสร็จคาน้ํามัน
 ใบเสร็จคาที่พัก + รายละเอียดการเขาพัก
 ใบเสร็จคาเครื่องบินพรอมรายละเอียดการเดินทาง
 Bording Pass
.........................
......../.................../.............
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว.........................
กรณีปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ (ใบสีฟา)
 รายงานการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ
 ตารางลงเวลา
.........................
......../.................../.............

พัสดุ (15 วันทําการ)
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว........................
 ใบเสร็จรับเงิน
 ใบสําคัญรับเงิน
 ใบกํากับภาษี/ใบสงของ
 บิลเงินสด
หมายเหตุ : กรณียืมเงิน ผูยืมเงินลงนามรับรอง " จายเงินสดแลว "
.........................
......../.................../.............
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว........................
 ใบเสร็จรับเงิน
 ใบสําคัญรับเงิน
 ใบกํากับภาษี/ใบสงของ
 บิลเงินสด
หมายเหตุ : กรณียืมเงิน ผูยืมเงินลงนามรับรอง " จายเงินสดแลว "
.........................
......../.................../.............
 เอกสารตนเรื่อง ศธ. ..................ลว........................
 ใบเสร็จรับเงิน
 ใบสําคัญรับเงิน
 ใบกํากับภาษี/ใบสงของ
 บิลเงินสด
หมายเหตุ : กรณียืมเงิน ผูยืมเงินลงนามรับรอง " จายเงินสดแลว "
.........................
......../.................../.............

