มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา (สวพ.)

วัตถุประสงค์ :

รหัสเอกสาร
สวพ.303-3-03

วันที่บังคับใช้
16 ก.ค. 64
แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
ควบคุมโดย นางมนัน ชาญนาสิน
อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

1.1 เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย
1.2 เพื่อชี้แจงบุคลากรให้เตรียมเอกสารการปฏิบตั ิงานการดาเนินงานขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
การวิจัย ตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับสนับสนุนทุนดาเนินงานเบิกจ่ายเงินได้ตามขั้นตอนขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินงานเบิกจ่ายเงิน
:
สนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตงำน : คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยเริ่มต้น
ตั้งแต่นักวิจัยจนถึงการดาเนินงานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงกระบวนการจ่ายเงินให้กับนักวิจัย และการจัดเก็บข้อมูลเข้า
ระบบงานวิจัย ทุนวิจัยทุนของแหล่งทุนภายนอก/ภายใน
คำจำกัดควำม : ข้อเสนอโครงกำรวิจัย หมายถึง การเขียนแผนงานวิจัยหรือแนวทางการดาเนินการวิจัยก่อนที่การดาเนินงานวิจัยจริง การกาหนด
โครงร่างของงานวิจัยที่นักวิจัยจะดาเนินการ ภาพรวมของงานวิจัย
งบประมำณภำยนอก หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ทั้งในและต่างประเทศจากบุคคล คณะบุคคล องค์กรภาครัฐ หรือองค์การเอกชน ทั้งนี้รวมถึงทุนส่วนตัว
เงินสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง เงินงบประมาณแต่ละโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไปและใบจัดสรรเงินประจางวดของสานักงบประมาณ รับการสนับสนุนทุนจาก
แหล่งทุน
สั ญ ญำรั บ ทุ น อุ ดหนุ น กำรวิจั ย หมายถึ ง สั ญ ญาทุ น ที่ จั ด ท าขึ้ น ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับนักวิจัยที่ได้รั บ
สนับสนุนทุน และสัญญาทุนที่แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจัดทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับแหล่งทุน
ผู้ให้ทุน หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กรณีงบประมาณภายใน) และบุคคล คณะบุคคล องค์กร
ภาครัฐ หรือองค์การเอกชน (กรณีงบประมาณภายนอก)
ผู้รับทุน หมายถึง นักวิจัยผู้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
กองคลัง หมายถึง กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงินรำยได้ หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักวิจัยแต่ละคณะดาเนินการวิจัย
เงินสนับสนุนงำนวิจัยเงินภำยนอก หมายถึง เงินสนับสนุนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับจากหน่วยงานวิจัยภายนอกเพื่อให้นักวิจัย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่คิดไตร่ตรองและดาเนินการค้นคว้าความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบซึ่งเป็นที่
ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิดมโนทัศน์และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทุนวิจัย : เจ้าหน้าที่บริหารทุน สวพ. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอพิจารณา และติดตามการดาเนินงาน
วิจัย ควบคุมและติดตามการดาเนินงานเดี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หน้ำที่ควำม
อธิกำรบดี : อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย
รับผิดชอบ :
ผู้บริหำรระดับคณะและสถำบัน : ให้ความเห็นชอบพิจารณาการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย เพื่อขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ผู้อานวยการกองคลัง : ให้ความเห็นชอบพิจารณาการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย เพื่อขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย
นักวิจัย : จัดทาเอกสารเบิกเงินสนับสนุนทุนวิจัย และดาเนินการวิจัย
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนวิจัย : ทาหน้าที่ประสานงานระดับคณะ จัดทารวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทุนวิจัย : ทาหน้าที่บริหารทุน สวพ. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอพิจารณา และติดตามการดาเนินงาน
วิจัย ควบคุมและติดตามการดาเนินงานเดี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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วันที่บังคับใช้
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แก้ไขครั้งที่ :
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เขียนโดย : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
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อนุมัติโดย : ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน : ดาเนินการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินวิจัย รวมทั้งตรวจสอบใบสาคัญรับเงิน เก็บรวมรวมเอกสาร
ใบสาคัญรับเงิน
เอกสำรอ้ำงอิง :
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550
2. คารับรอง หรือบันทึกข้อตกลงจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงการคลัง
4. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มที่ใช้
1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัยของนักวิจัย (โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของนักวิจัย)
:
2. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัด
3. สาเนาข้อโครงการวิจัย
4. สาเนาสัญญาทุนวิจัย
5. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1)
6. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2)
7. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)
8. ใบเสร็จ ใบสาคัญรับเงินหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง)
9. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
10. แบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร
11. สาเนาบัญชีเงินฝากของนักวิจัย
ชื่อเอกสำร
ผู้รับผิดชอบ
สถำนทีจ่ ัดเก็บ
ระยะเวลำ
วิธีกำรจัดเก็บ
บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจยั ของ
นักวิจยั
ใบเสร็จ ใบสาคัญรับเงินหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
(ฉบับจริง)
สาเนาข้อโครงการวิจัย
/สาเนาสัญญาทุนวิจัย
/แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1)
/แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2)
/แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)
/แบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร
สาเนาบัญชีเงินฝากของนักวิจัย
เล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

นักวิจยั
นักวิจยั /กองคลัง
นักวิจยั /กองคลัง

เจ้าหน้าที่ สวพ.

ห้องเอกสารกอง
คลัง
ห้องเอกสารกอง
คลัง
ห้องเอกสารกอง
คลัง

ไม่ต่ากว่า10 ปี

เรียงตามวันที่

ไม่ต่ากว่า10 ปี

เรียงตามวันที่

ไม่ต่ากว่า10 ปี

เรียงตามวันที่

ห้องสมุด 4 วิทยา
เขต/ ห้อง
สถาบันวิจยั และ
พัฒนา

ไม่ต่ากว่า10 ปี

เรียงตามวันที่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น
1

2

3

-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย
- นักวิจัย
-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย
- อาจารย์
นักวิจัย

-คณบดี
-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
แจ้งนักวิจัยดาเนินการเบิก
จ่ายเงินวิจัยงวดที่ 1

อาจารย์นักวิจัยส่งเอกสาร
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1
หรือ2หรือ3

ไม่ถูกต้อง

คณบดี พิจารณา
เห็นชอบแล้ว
เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาเขต
ตรวจสอบถูกต้อง
ทาบันทึกข้อความแจ้ง สวพ.
ผ่านวิทยาเขต

ถูกต้อง
1

- แจ้งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไป 30 นาที
ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ
- แจ้ง
ประชาสัมพันธ์
บนเวปไซต์
ออนไลน์ ทางไลน์
กลุ่มวิจัย
- อาจารย์นักวิจัย 1 วัน
ของมหาวิทยาลัย
จัดทาเอกสารเพื่อ
ส่งคณะต้นสังกัด
ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด โดยส่ง
บันทึกข้อความ
ผ่านหน่วยงานต้น
สังกัด

-เจ้าหน้าที่การเงิน 1 วัน
คณะ/วิทยาเขต
ตรวจสอบถูกต้อง
-คณบดี พิจารณา
เห็นชอบแล้ว

- บันทึกข้อความแจ้งนักวิจัยเบิกเงินสนับสนุน
งานวิจัย

1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัยจากนักวิจัย
(โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของ
นักวิจัย) งวดที่ 1หรือ2หรือ3
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1หรือ2หรือ3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3
1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัยจากต้น
สังกัด (โดยส่งบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ของนักวิจัย) งวดที่ 1/2/3
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

1
4

5

-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
วิจัย
-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

วิทยาเขต/คณะ รวบรวม
เอกสารส่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา(สวพ.)

-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย

ไม่ถูกต้อง

สวพ. ตรวจสอบ
รวบรวมเอกสารถูกต้อง
จัดทาหนังสือขอเบิกเงิน
เรียนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
ผ่าน ผู้อานวยการกอง
คลังกองคลัง
ถูกต้อง

3

-เจ้าหน้าที่บริหาร 1 วัน
ทุนวิจัยรับเอกสาร
แต่ละแหล่งทุน
-งบเงินรายได้
-งบประมาณแผน
ดิน
-งบประมาณเงิน
ภายนอก

1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย (โดยส่ง
บันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของนักวิจัย)
งวดที่ 1
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3

-เจ้าหน้าที่บริหาร 1 วัน
ทุนวิจัยรับเอกสาร
แต่ละแหล่งทุน
-งบเงินรายได้
-งบประมาณแผน
ดิน
-งบประมาณเงิน
ภายนอก
ตรวจสอบเอกสาร
ความถูกต้อง
ครบถ้วน

1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย (โดยส่ง
บันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของนักวิจัย)
งวดที่ 1/2/3
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธกี ำร/
รำยละเอียดงำน

ระยะ
เวลำ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

3
6

7

8

-เจ้าหน้าที่
บริหารทุน
วิจัย
-งานสาร
บรรณกอง
คลัง
- ผอ.สวพ.
- ผอ.กองคลัง

- งานสาร
บรรณ
สานักงาน
อธิการบดี
-งานสาร
บรรณ สวพ.

เจ้าหน้าที่
ประสานงาน/
เจ้าหน้าที่กอง
คลัง

ผู้อานวยการ สวพ. แจ้ง
ผู้อานวยการกองคลังนักวิจัย
เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1

ผู้อานวยการกองคลัง ทาเรื่อง
จ่ายเงินวิจัยให้กับนักวิจัย

จัดเก็บข้อมูลในระบบ DRMS และ
ในระบบ NRIIS

สิ้นสุด
00yf

1 วัน

1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัยจากสวพ.
โดยเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ผ่าน ผู้อานวยการกองคลังกองคลัง
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3

-งานสารบรรณ
สานักงาน
อธิการบดี ส่ง
เอกสารคืนสวพ.

1
สัปดาห์

-เจ้าหน้าที่
ประสานงาน
แหล่งทุนสาเนา
ข้อมูลเก็บเป็น
หลักฐาน
-เจ้าหน้าทีก่ อง
คลังจัดเก็บข้อมูล
เป็นหลักฐาน

- 1 วัน

1. บันทึกข้อความเอกสารขอเบิกเงินวิจัย (โดยส่ง
บันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ของนักวิจัย)
งวดที่ 1/2/3
2. สาเนาข้อโครงการวิจัย งวดที่ 1/2/3
3. สาเนาสัญญาทุนวิจยั งวดที่ 1/2/3
4. แบบแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 1) งวดที่
1/2/3
5. แบบสรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ 2) งวด
ที่ 2/3
6. แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)งวดที่ 2
7.ใบเสร็จหลักฐานการใช้จ่ายเงิน(ฉบับจริง) งวดที่
2/3
8. เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 3
- เอกสารตามลาดับที่ 1-2-3-4-5-6-7

สารบรรณ ส่ง
เอกสารถึงผอ.กอง
คลัง

