ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ลําดับ

ผูรับผิดชอบ

1

ผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

แผนภูมิสายงาน(Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาํ เนินการ
ผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
โดยเสนอเปนpaper
และแจงหัวหนางานเพื่อทราบดวย
วาจา

เสนอขออนุมัติโครงการ
(เปน paper)
แจงหัวหนางาน
เพื่อทราบ
ดวยวาจา

2

3

รองคณบดีตาม
โครงสรางของงาน
หัวหนางานแผนและบริหาร
ความเสี่ยง
(ดร.ทัศนีย สุนทร)
***หรือ
รองคณบดีฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวนุชนาถ วิชิต)
(กรณีที่ ดร.ทัศนีย ไมอยู)
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ตรวจสอบโครงการ
เอกสารตามหมายเลข 1

ตรวจสอบโครงการ

ตรวจสอบ
โครงการตามระเบียบ
การเบิNกจาย
งบประมาณ

N
5

6

เจาหนาที่การเงิน
(น.ส.กรรณิกา ชูนุย)

หัวหนาสํานักงาน

(นางกรรณิการ สุขเมือง)

เอกสาร
1.บันทึกขอความขออนุมัติ
โครงการ
2.โครงการ
3.กําหนดการ
4.คําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
5.ประวัติวิทยากร
กรณี โครงการฝก
ภาคปฏิบัติ หรือ มีนักศึกษา
หรือ อาจารย 3 คนขึ้นไป
ออกนอกสถานที่
6. ตารางแนบทายไปราชการ
7. ตาราง รับ-สง อาจารย/
นักศึกษา (กรณีใชรถ)
8. ตารางฝกภาคปฏิบัติ
(กรณีฝกปฏิบัติ)

เอกสารตามหมายเลข 1

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี

(นางกรรณิการ สุขเมือง)

เอกสารที่เกี่ยวของ

ลงรับเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
และเสนอคณบดีพิจารณาลงนามอนุมัติ

N

หัวหนาสํานักงานคณบดี
ตรวจสอบโครงการ
ตามระเบียบการเบิกจายงบประมาณ
กรณี Y หมายถึง
ตรวจสอบโครงการแลวพบวา
รายละเอียดถูกตอง
ไมพบขอผิดพลาด หรือตองแกไข
กรณี N หมายถึง
ตรวจสอบโครงการแลวพบวา
ไมถูกตอง พบขอผิดพลาด
หรือพบขอแกไข
ดําเนินการสงเอกสารคืน
ใหผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ
เพื่อดําเนินการแกไข
เจาหนาที่การเงินตรวจสอบ
รหัสงบประมาณ ความถูกตองของ
เอกสาร และลงรับเอกสาร
และหัวหนาสํานักงาน, หัวหนางาน
แผนฯ, รองคณบดีตามโครงสรางเซ็น
หัวหนาสํานักงานคณบดี
ตรวจสอบระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณ และความถูกตองของ
เอกสารโครงการ และเสนอคณบดี
พิจารณาลงนามอนุมัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี 2 กรณี

ตามหมายเหตุ

ขอที่ 1.

1 สัปดาห:
ตามหมายเหตุ
ขอที่ 1.
กรณีที่ 1
/
3 วัน:
ตามหมายเหตุ
ขอที่ 1.
กรณีที่ 2

เอกสารตามหมายเลข 1

1 สัปดาห:
ตามหมายเหตุ
ขอที่ 1.
กรณีที่ 1
/
3 วัน:
ตามหมายเหตุ
ขอที่ 1.
กรณีที่ 2

เอกสารตามหมายเลข 1

ภายใน
1-2 วัน

เอกสารตามหมายเลข 1

ภายใน
30 นาที

ปรับปรุง พฤษภาคม 2561
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คณบดี
คณบดี
พิจารณาลงนาม
อนุมตั ิโNครงการ

N

- เจาหนาที่การเงิน

(น.ส.กรรณิกา ชูนุย)

- เจาหนาที่ธุรการ
(มหาวิทยาลัย)

9

สงเอกสารขออนุมัติโครงการ
ถึงธุรการมหาวิทยาลัย/ลงรับเอกสาร

อธิการบดี
อธิการบดี
พิจารณาลงนาม
อนุมัติโครงการ
N

เอกสารตามหมายเลข 1

ภายใน
1 วัน

1.เจาหนาที่การเงินดําเนินการสง
เอกสารขออนุมัติโครงการถึงธุรการ
ของมหาวิทยาลัย
2.เจาหนาที่ธุรการลงรับเอกสาร
และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
อนุมัติโครงการตอไป
อธิการบดีพิจารณาลงนามอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม
กรณี Y หมายถึง อนุมัติ
กรณี N หมายถึง ไมอนุมัติ
สงคืนใหผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป

เอกสารตามหมายเลข 1

ภายใน
1 วัน

เอกสารตามหมายเลข 1

2-5 วัน

เจาหนาที่การเงินสําเนาโครงการ
และแจงใหผูเขียนและรับผิดชอบ
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป

เอกสารตามหมายเลข 1

ภายใน
10 นาที

***กรณีเปนโครงการ
ที่ไมตองขออนุมัติอธิการบดี
ใหดําเนินการตอตาม
หมายเลข 10

Y
8

คณบดีพิจารณาลงนามอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม
กรณี Y หมายถึง อนุมัติ
กรณี N หมายถึง ไมอนุมัติ
สงคืนใหผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป

N

Y
10

เจาหนาที่การเงิน

11

ผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

(น.ส.กรรณิกา ชูนุย)

แจงผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ
นักวิชาการศึกษา
(นายฉัตรชัย ศิริแสง)
1.หนังสือเชิญวิทยากร (ภายใน 1 เดือน)
2.ยานพาหนะ (ภายใน 3 วัน)
เจาหนาที่ธุรการ
(น.ส.เดือนนภา ไชยพรหม)
1.อาหาร (ภายใน 2 วัน)
2.ที่พัก (ภายใน 5 วัน)
3.ตั๋วเครื่องบิน (ภายใน 5 วัน)
เจาหนาที่การเงิน
(น.ส.กรรณิกา ชูนุย)
1.ยืมเงินทดรองจาย (ภายใน 6 วัน)
2.เอกสารทางการเงิน

เจาหนาที่พัสดุ
(นางสาวแพรพิม ดาวสุวรรณ)
1. วัสดุสําหรับโครงการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร
(นายคณิติน ศันสนียรัตน)
1.ลงวันที่ใน google carlendar
1.หอง,อุปกรณโสตฯ
2.ประชาสัมพันธ
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ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแจงนักวิชาการศึกษาเพื่อทํา
หนังสือเชิญวิทยากร(กรณีมีวิทยากร
บรรยาย) และแจงขอใชรถ(กรณีตองใช
รถสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม)

กําหนดการ

ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแจงเจาหนาที่ธุรการเพื่อ
ดําเนินการ สั่งอาหาร จองที่พัก และตั๋ว
เครื่องบิน สําหรับการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียดการสั่ง
อาหาร จองที่พัก และ
กําหนดการเดินทาง

ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแจงเจาหนาที่การเงินเพื่อยืม
เงินทดรองจายกอนจัดโครงการไมนอย
กวา 6 วันทําการ และรับเงินยืมภายใน
3 วันทําการกอนจัดโครงการ และ
เตรียมเอกสารทางการเงินสําหรับการ
เบิกจายของโครงการ/กิจกรรม
ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแจงเจาหนาที่พัสดุเพื่อ
ดําเนินการขอซื้อจางวัสดุสําหรับการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการแจงนักวิชาการคอมพิวเตอร
เพื่อ ลงวันที่ใน google carlendar
เตรียมหอง อุปกรณโสตฯ และ
ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม
ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามวันเวลาที่
กําหนด

ผูเขียนและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินโครงการ

สําเนาโครงการที่ไดรับ
อนุมัติตามหมายเลข 1

-แบบฟอรมขอซื้อ/จาง
-สําเนาโครงการที่ไดรับ
อนุมัติตามหมายเลข 1
- กําหนดการ
- รายละเอียดการใชหอง,
อุปกรณโสตฯ
- เอกสารเพื่อประชาสัมพันธ

ภายใน

3 วัน – 1 เดือน

กอนดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
ภายใน
2-5 วัน
กอนดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
ภายใน
6 วัน
กอนดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม

ภายใน
2-15 วัน
กอนดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
ภายใน
1-5 วัน
กอนดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
กอนวันที่ตาม
กําหนดการเดิม

***กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ (วันที่ดําเนินโครงการ,
กําหนดการ,วิทยากร เปนตน)
ใหทําบันทึกขอความเสนอคณบดี
พิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลง
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- ผูเขียนและ
รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
- เจาหนาทีก่ ารเงิน
(น.ส.กรรณิกา ชูนุย)
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- ผูเขียนและ
รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม

- หัวหนางานแผนฯ
- รองคณบดีตาม

คืนเงินยืมทดรองจาย
/เบิกเงิน
1.สรุปผลการการดําเนินโครงการ/กิจกรรม (แบบยอ)
หรือ
เลมรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
2.สรุปคาใชจายโครงการ/กิจกรรม

โครงสราง
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- ผูเขียนและ
รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
- เจาหนาที่พัสดุ

สงเลมรายงาน
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ดําเนินการดังนี้
1.คืนเงินยืมทดรองจาย(กรณียืมเงิน)
2.เบิกเงิน (กรณีไมยืมเงิน)
โดยแจงเจาหนาที่การเงินพรอมแนบ
เอกสารสําหรับเบิกจาย
ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ดําเนินการดังนี้
1.รายงานผลการดําเนินโครงการแต
ละไตรมาส(แบบยอ) ตามเอกสาร
แนบ 2 เสนอหัวหนางานแผนฯ
สําหรับโครงการที่มีหลายไตรมาส
และสรุปเลมเมือ่ โครงการเสร็จสิ้น
เสนอรองคณบดีตามโครงสรางเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง
2.สรุปคาใชจายโครงการตามเอกสาร
แนบ 3
ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ดําเนินการสงเลมสรุป
โครงการใหเจาหนาที่พัสดุเพื่อ
ดําเนินการสงรานเพื่อเขาเลม
จํานวน 5 เลม และเก็บเอกสารดังนี้

เอกสารแนบ 1

ภายใน 2 สัปดาห
นับจากวันที่
ดําเนินโครงการ

1.รายงาน(แบบยอ) : สําหรับ
โครงการหลายไตรมาส/
เลมสรุปโครงการ:สําหรับ
โครงการเสร็จสิ้นแลว
2.รายงานสรุปคาใชจาย

ภายใน
2 สัปดาห
หลังจาก
ดําเนิน
โครงการ/เสร็จ
สิ้นโครงการ

เลมสรุปโครงการ

1.รองคณบดีตามโครงสรางงาน 1 เลม
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2.หัวนางานแผนฯ 1 เลม
3.ฝายการเงิน 1 เลม
4.ผูรับผิดชอบโครงการ 2 เลม

สิ้นสุด

หมายเหตุ:
1. การเสนอขออนุมตั ิโครงการมี 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 กําหนดใหผูเขียนและรับผิดชอบโครงการสงโครงการเปน paper ตามปฏิทินการพิจารณาโครงการ (ประกาศ
ในเวปไซตคณะฯ) โดยที่ผูรับผิดชอบโครงการไมตองเดินเอกสารเองในลําดับที่ 2 - 4 เนื่องจากผูตรวจสอบโครงการ
ในลําดับที่ 2–4 จะมีการประชุมเพื่อตรวจสอบโครงการ
กรณีที่ 2 หากผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ ไมดําเนินการสงโครงการตาม กรณีที่ 1 ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการ
จะตองดําเนินการเดินเอกสารเพื่อใหผูตรวจสอบโครงการตามลําดับที่ 2 – 4 ตรวจสอบเอกสาร ดวยตนเอง
2. ในกรณีที่ผูเขียนและรับผิดชอบโครงการติดภาระงานสอนภาคปฏิบตั ิหรืออื่นๆ จะตองมอบหมายผูรบั ผิดชอบในการดําเนินการ
แทน
3. โครงการวิชาฝกภาคปฏิบัติทางการพยาบาล / โครงการที่นํานักศึกษาออกนอกสถานที่ / โครงการที่อาจารยออกนอกสถานที่
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป จะตองเสนอขออนุมัติอธิการบดี
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เอกสารประกอบการยืมเงิน/เบิกเงิน

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการยืมเงิน

1.1 บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน
1.2 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
1.3 กําหนดการ
1.4 สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร (กรณียืมคาตอบแทนวิทยากร)
1.5 สัญญาเชารถกรณียืมเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถตู
1.6 สัญญาค้ําประกัน กรณีดังนี้
1.6.1 จํานวนเงินที่ยืม ตั้งแต 50,000 – 100,000 บาท ใหผูยืมจัดใหบุคคลที่มีรายชื่อในโครงการ
1 คน เปนผูค้ําประกันและทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
1.6.2 จํานวนเงินที่ยืมเกินกวา 100,000 บาท ใหผูยืมจัดใหบุคคลที่มีรายชื่อในโครงการ
2 คน เปนผูค้ําประกันและทําสัญญาตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด

หมายเหตุ

1. การยืมเงินตองยื่นเรื่องขอยืมกอนไมนอยกวา 6 วันทําการ
และรับเงินยืมกอนจัดโครงการภายใน 3 วันทําการ
2. การยืมเงินใหยืมไดครั้งละไมเกิน 300,000 บาทตอคน
3. ผูที่สามารยืมเงินไดจะตองมีชื่อเปนผูรับผิดชอบโครงการเทานั้น
4. กรณีผูยืมยังไมชําระเงินยืมรายเกา หามมิใหอนุมัติใหยืมเงินรายใหม
5. รายการที่สามารถยืมเงินได
5.1 คาตอบแทนวิทยากร
5.2 คาอาหารกลางวัน/อาหารวางและเครื่องดื่ม
5.3 คาที่พัก
5.4 คาพาหนะ (ยกเวนคาจางเหมาพาหนะ)
5.5 คาเชาสถานที่ (กรณีใชสถานที่ของรัฐ)
5.6 คาจัดทําปาย/ดอกไมธูปเทียน พิธีเปด-ปดการอบรม/ประชุม
5.7 คาเบี้ยเลี้ยง
5.8 คาลงทะเบียนในการอบรม
6. รายการที่ไมสามารถยืมเงินได
6.1 คาจางเหมาพาหนะ
6.2 คาวัสดุ/อุปกรณ
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เอกสารประกอบการเบิกเงิน

1. คาตอบแทนวิทยากร
1.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
1.2 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (ระบุวันที่ เวลา จํานวนชั่วโมง อัตราคาตอบแทน)
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของวิทยากร
1.4 หนังสือตอบรับวิทยากร
1.5 สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร
1.6 ลายเซ็นผูเขารวมโครงการ
(กรณีเบิกทั้งคาอาหารและคาตอบแทนวิทยากร ใหใชสําเนาในการเบิกคาตอบแทนวิทยากร)
1.7 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
1.8 กําหนดการ
2. คาพาหนะเดินทางของวิทยากร
2.1 แบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.2 หลักฐานการเบิกคาพาหนะ ดังนี้
2.2.1 คาพาหนะรับจาง (TAXI) จากที่พัก – สถานีรถประจําทาง/สนามบิน : ใชใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
2.2.2 คาพาหนะสวนตัว (น้ํามันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บาท) : ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111) + Google maps : คํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง
2.4 หลักฐานการเบิกคาที่พัก : ใชใบเสร็จคาที่พัก + ใบแจงรายการ (folio)
2.5 หลักฐานการเบิกคาตั๋วเครื่องบิน ดังนี้
2.5.1 กรณีจายเปนเงินสด : ใชใบเสร็จรับเงิน + กากบัตรโดยสาร (boarding pass)
2.5.2 กรณีจายคาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticket) : ใชใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (Itinerary Receipt)
2.6 หนังสือเชิญวิทยากร
3. คาอาหารกลางวัน,อาหารวางและเครื่องดื่ม
3.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
3.2 ใบสําคัญรับเงิน
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของรานคา
3.4 ลายเซ็นผูเขารวมโครงการ
(กรณีเบิกทั้งคาอาหารและคาตอบแทนวิทยากร ใหใชตัวจริงในการเบิกคาอาหารกลางวัน,อาหารวางและ
เครื่องดื่ม)
3.5 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
3.6 กําหนดการ
4. คาตอบแทนสถานปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร (คาตอบแทนแหลงฝก)
4.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
4.2 ใบเสร็จรับเงิน จาก รพ.แหลงฝก
4.3 สําเนาหนังสือสงนักศึกษาขึ้นฝก
4.4 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
5. คาตอบแทนแกผูควบคุมปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร (คา พตส.)
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5.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
5.2 ใบสําคัญรับเงิน
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5.4 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
6. คาที่พักเหมาจาย (อาจารย) โครงการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
6.1 แบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
6.2 ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก
6.3 สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
7. คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญเพื่ออานและประเมินผลงานวิจัย
7.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
7.2 ใบสําคัญรับเงิน
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเชี่ยวชาญ
7.4 สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญเพื่ออานและประเมินผลงานวิจัย
7.5 แบบรายงาน
8. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร/กรรมการประจําคณะ
8.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
8.2 ใบสําคัญรับเงิน
8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
8.4 ลายเซ็นผูเขาประชุม
8.5 รายงานการประชุม
8.6 สําเนาบันทึกอนุมัติประชุม
8.7 สําเนาหนังสือเชิญประชุม
8.8 สําเนาคําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ
9. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9.1 บันทึกขอความขออนุมัติเบิกเงิน
9.2 แบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9.3 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
9.4 ใบแสดงเวลาสแกนลายนิ้วมือ
9.5 สําเนาบันทึกอนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หมายเหตุ
1. กรณีเปนการสงใบสําคัญใชหนี้เงินยืม ใหแนบสําเนาสัญญาการยืมเงินดวย
2. กรณีเอกสารหลักฐานการขอเบิกเปนภาษาตางประเทศ ใหแปลเปนภาษาไทยกํากับไวดวย
3. การเบิกเงินงบประมาณแผนดิน (กรณีที่ไมยืมเงิน) ตองแนบ “แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ
KTB Corporate Online” ทุกครั้ง
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