มทร. ตะวันออก

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operation Procedure: SOP)
ขออนุมัติดาเนินงานโครงการ
(กรณีโครงการที่เป็นไปตามแผน)

รหัสเอกสาร
สวพ.3031-06

สถาบันวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

วันที่บงั คับใช้
16 ก.ค. 64

เขียนโดย : น.ส.วรรณษา บาลโสง
ควบคุมโดย : นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ
อนุมัติโดย: นายอนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช

แก้ไขครั้งที่ :
(ถ้ามี)

1.1 เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานขออนุมัติโครงการ
1.2 เพื่อชี้แจงบุคลากรให้ดาเนินงานขออนุมัติโครงการงบรายจ่ายอื่นตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน (ไม่เกินร้อยละ 3)
ขอบเขตงำน :

ขั้น ตอนการดาเนิ น งานตามแนวทางปฏิบั ตินี้ครอบคลุ ม ตั้ งแต่ก ารกระบวนการการขออนุมัติ ดาเนิ นงาน
โครงการงบรายจ่ายอื่นของสถาบันวิจัยและพัฒนาจนถึงขั้นอนุมัติดาเนินงานโครงการ

คำจำกัดควำม :

โครงการงบรายจ่ายอื่น หมายถึง โครงการที่ดาเนินงานตามแผนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าใช้จ่าย
อื่น
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน : ให้ความเห็นชอบในการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน
ผอ.สวพ. : อานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รอง ผอ.สวพ. : กากับและดูแลวางแผนและการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
บุคลากรภายใน สวพ. : เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการและร่วมดาเนินกิจกรรมตามแผน
นางสาววรรณษา บาลโสง : จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติ ตรวจสอบโครงการที่เสนอขออนุมัติ ให้
เป็นไปตามแผน
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง : จัดส่งเอกสารและติดตามสถานะทางเดินเอกสารหรือเร่งรัดการเสนอขออนุมัติ
โครงการเพื่อให้ดาเนินการทันเวลา

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :

เอกสำรอ้ำงอิง :

1. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขออนุมัติดาเนินโครงการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :

1.
2.
3.
4.

บันทึกข้อความเสนอขออนุมัติดาเนินโครงการ
โครงการที่เสนอโครงการที่เป็นไปตามแผน
รายละเอียดงบประมาณที่ปรับ (ถ้ามี)
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (ถ้ามี)

เอกสำรบันทึก :

ชื่อเอกสำร

ผู้รับผิดชอบ

สถำนที่จัดเก็บ

ระยะเวลำ

วิธีกำรจัดเก็บ

โครงการที่เสนออนุมัติ
(ลงนามจริง)
ไฟล์แสกนโครงการที่
เสนออนุมัติ

นิราวัลย์ ศรีทอง

ตูเ้ ก็บเอกสาร

5 ปี

วรรณษา บาลโสง

จัดเก็บบน could

5-7 ปี

เรียงตามปีที่จัด
กิจกรรม
เรียงตามปีที่จัด
กิจกรรม

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ลำดับ
ผู้รับผิดชอบ
ที่
งำนงบประมำณและ
แผน
1

2

จนท.
งบประมาณ
และแผน
สวพ. /
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

บันทึกเสนอขออนุมัติดาเนินการ

ผอ.สวพ.

4

5

งานสารบรรณ
(นิราวัลย์ ศรี
ทอง)

ลงทะเบียนออก/ส่งหนังสือที่
กองกลาง

กองกลาง
(กก.)
กองนโยบาย
และแผน
(กนผ.)
กองนโยบาย
และแผน
(กนผ.)

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

ผอ.สวพ.
พิจารณาลงนาม

3

ขั้นตอน

กก. ลงทะเบียนรับ /จัดส่ง กนผ.

- วางแผนการ
ดาเนินงานโครงการ
- ปรับโครงการตาม
แบบฟอร์มเสนอขอ
โครงการ
- จัดทาบันทึก
ข้อความขออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการ
-เสนอผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณาลง
นามในบันทึก
ข้อความ
-เสนอผู้บริหารลงนาม
ในแบบฟอร์ม
โครงการ
-สารบรรณออกเลข
หนังสือส่ง
-สารบรรณสาเนา
เอกสารทั้งหมด
-สารบรรณดาเนินการ
ส่งหนังสือที่กองกลาง
เพื่อลงทะเบียนรับ
-สารบรรณกองกลาง
ลงทะเบียนและ
ประทับตรารับ
-สารบรรณกองกลาง
ส่งหนังสือไปกอง
นโยบายและแผน

ล่วงหน้าก่อน -บันทึกข้อความ
วันจัดโครงการ ขออนุมัติ
1-3 เดือน
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

-จนท.กองนโยบาย
ไม่ผ่าน และแผนตรวจสอบ

กนผ. ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ

โครงการ เสนอ ผอ.
กนผ.พิจารณา
-หากมีแก้ไขจะส่งกลับ
ไปยังขั้นตอนที่ 1

-หากไม่มีแก้ไขจะ
ส่งไปยังกองคลัง

2

ภายใน 1 วัน

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

ภายใน 1 วัน

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

ภายใน 1-2
วัน

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
กองนโยบาย
และแผน

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

-จนท.กองคลัง
ตรวจสอบโครงการ
เสนอ ผอ.กองคลัง
พิจารณา
-หากมีแก้ไขในส่วนใด
จะส่งกลับแก้ไขใน
ขั้นตอนนั้น
-หากไม่มีแก้ไขจะส่ง
สานักงานอธิการบดี
- งานสารบรรณ สอ.
ลงทะเบียนรับและ
เสนอเรื่องให้ ผอ.สอ.
- ผอ.สอ.เสนอเรื่องถึง
รองอธิการบดี
พิจารณาลงนาม

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
กองคลัง

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
สานักงาน
อธิการบดี

-บันทึกข้อความ
ขออนุมัติ
- แบบฟอร์ม
ดาเนินงาน
โครงการ

รองอธิการบดี
พิจารณา

-รองอธิการบดี
พิจารณาเสนอต่อ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการ

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
สานักงาน
อธิการบดี

สอ. เสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจพิจารณา

-สอ.เสนอต่อ
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบอานาจพิจารณา
โครงการ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

1
6

กองคลัง (กค.)

ไม่ผ่าน

กค.ตรวจสอบ/พิจารณางบประมาณ

7

8

9

10

สานักงาน
อธิการบดี
(สอ.)

รองอธิการบดี
(ที่กากับด้าน
แผน/วิจัย
(รอง
อธิการบดี)
สานักงาน
อธิการบดี
(สอ.)
อธิการบดี
(อธ.) / ผู้ที่
ได้รับมอบ
อานาจลงนาม

สอ. เสนอต่อรองอธิการบดี
พิจารณา

อธ./ผู้ที่รับมอบ
อานาจพิจารณา
โครงการ

3

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
สานักงาน
อธิการบดี
-อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ อยู่ใน
มอบอานาจพิจารณา กระบวนการ
อนุมัติโครงการ
ดาเนินงานของ
-หากไม่อนุมัติส่งเรื่อง สานักงาน
คืนกองคลัง กองแผน อธิการบดี
สวพ. ตามลาดับ เป็น
อันสิ้นสุด
-หากอนุมัติดาเนินใน
ขั้นตอนถัดไป

ลำดับ
ที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน

2
11

สานักงาน
อธิการบดี
(สอ.)

สอ. ส่งคืน กองคลัง
และกองคลังตัดยอดงบประมาณ

กองคลัง (กค.)
12

13

กองนโยบาย
และแผน
(กนผ.)
สารบรรณ
สวพ.
(นิราวัลย์ ศรี
ทอง)

กนผ. บันทึกข้อมูลในระบบ

สารบรรณ สวพ. ลงบันทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร

-สอ.ส่งเรื่องกลับคืนกอง
คลัง
-กองคลัง แจ้งเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยเพือ่ ตัด
ยอดงบประมาณ
-กองคลังส่งเรื่องต่อไป
กองนโยบายและแผน

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
สานักงาน
อธิการบดีและ
กองคลัง

-กนผ. บันทึกข้อมูลใน
ระบบ
-กนผ. สาเนาต้นเรื่อง
ส่งกลับคืน สวพ.

อยู่ใน
กระบวนการ
ดาเนินงานของ
กนผ.

-สารบรรณ สวพ.
ภายใน 1 วัน
บันทึกข้อมูลสาเนา
หลังจากได้รับ
หนังสือที่อนุมัติ
หนังสือคืน
โครงการ
-แจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อดาเนินการ
-สารบรรณจัดเก็บ
เอกสารฉบับจริง

สิ้นสุด
หมำยเหตุ ระยะเวลาในกระบวนการเสนอขออนุมตั ิดาเนินงานโครงการจะอยู่ภายใน 1 เดือน

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนขออนุมตั ิดำเนินงำนโครงกำร
(กรณีโครงการที่เป็นไปตามแผน)

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอน
เริ่มต้น

จนท.งบประมาณและแผน สวพ.
/ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ทาบันทึกเสนอขออนุมัติดาเนินการ
แก้ไขส่งกลับ
กนผ.

ผอ.สวพ.
ผอ.พิจารณาลงนาม

แก้ไขส่งกลับ
กค.

สารบรรณ สวพ.
กองกลาง (กก.)
กองนโยบายและแผน (กนผ.)

ลงทะเบียนออก/ส่งหนังสือที่กองกลาง
กก. ลงทะเบียนรับ /จัดส่ง กนผ.
กนผ. ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ

ไม่ผา่ น

ผ่าน
กองคลัง (กค.)

กค.ตรวจสอบ/พิจารณาตัดงบประมาณ
ผ่าน

สานักงานอธิการบดี (สอ.)
(ผอ.สอ. / เลขานุการ)
รองอธิการบดีปฏิบตั ิงานด้านแผน
(รอง อธ.ด้านแผน)

สานักงานอธิการบดี (สอ.)
(เลขานุการ)

อธิการบดี (อธ.) /
ผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนาม

สอ. เสนอต่อรอง อธ.พิจารณา

รอง อธ. พิจารณา

สอ. เสนออธิการบดีหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบ
อานาจพิจารณา

พิจารณาโครงการ

2

ไม่ผา่ น

1
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
สานักงานอธิการบดี (สอ.)
ส่งเรื่องคืน
กองคลัง/กองแผน/สวพ.

ส่งเรื่องคืน
กองคลัง

สิ้นสุด

กค. ตัดยอดงบประมาณ

กองคลัง (กค.)

กนผ. บันทึกข้อมูลในระบบ

กองนโยบายและแผน (กนผ.)

สารบรรณ สวพ.

สารบรรณจัดเก็บ
เอกสารฉบับจริง

ลงบันทึกข้อมูล เสนอ ผอ.สวพ. /
แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ

สิ้นสุด
หมำยเหตุ : 1) สารบรรณจัดส่งสาเนาหนังสือขออนุมัตดิ าเนินโครงการฯ ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
2) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเสนอขออนุมัติดาเนินโครงการฯ จะอยู่ภายใน 1 เดือน

