ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุมัติโครงการ
และจัดสรรงบประมาณ ที่ aos.swu.ac.th

ผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด

เสนอโครงการมายัง
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

- แบบฟอร์ม น.01
- แบบฟอร์มFM_001
(การขออนุมัติโครงการ)

ส่งตรงถึงศูนย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
เสนอคณะกรรมการ
อานวยการโครงการ

อนุมัติ

A

ประกาศผลการพิจารณา

ไม่อนุมัติ

A
โครงการจัดทาเอกสาร
ขออนุมัติโครงการ

- แบบฟอร์ม น.01
- แบบฟอร์มFM_001(การขออนุมัติโครงการ)

ผ่านคณบดี/ผู้อานวยการหน่วยงาน

งานบริหารธุรการของ
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน

เสนอขออนุมัติโครงการ
ผ่าน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
กิจการเพื่อสังคม
(จานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อธิการบดี

(จานวนเงินตั้งแต่ 3,000,001 – 5,000,000 บาท)

(จานวนเงินตั้งแต่ 5,000,001 บาท)

หน่วยงานรับเรื่องคืน

มอบอานาจ

ไม่มอบอานาจ

(หน่วยงานดาเนินการเรื่องการเงิน-พัสดุเอง)

(ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนดาเนินการ)

การยืมเงินทดรองจ่าย

B

ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
ผู้ขอยืมเงิน

เขียนแบบฟอร์ม
สัญญาการยืมเงิน

ส่งเอกสารมายังศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (9A)
ไม่ผ่าน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผ่าน
ใช้เวลาตรวจสอบ เว้นทาการ

เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตามขั้นตอน

* เอกสารแนบสัญญายืม *
- หนังสือบันทึกขอยืมเงิน
- หนังสืออนุมัติโครงการ
- สัญญายืมเงิน 2 ใบ (แบบ 8500)

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ใบ

ส่งเรื่องผ่านกองคลัง
เพื่อดาเนินการ
ใช้เวลา 5 วันทาการ

รอรับเงินยืม
ที่กองคลัง

B
ดาเนินการโครงการ

เช่น การจัดกิจกรรม , ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ

ส่งเรื่องการเบิก-จ่ายเงิน

ไม่มอบอานาจ

มอบอานาจ
(ใบเบิกจ่ายงบประมาณตัวจริงส่งกองคลัง
สาเนาส่งศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน)

รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

(ใบเบิกจ่ายงบประมาณตัวจริงส่งกองคลัง)

- แบบฟอร์มรายงานผล (FM_003 , บทคัดย่อ)

(เสนอผู้บริหาร , ส่งเล่มมายังศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน)

เผยแพร่
และ
ประชาสัมพันธ์
หมายเหตุ : ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนจะทาการติดตามผลการดาเนินโครงการทุกไตรมาส
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ aos.swu.ac.th

คาอธิบาย ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
จากขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินข้างต้น มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน

กิจกรรม

1. โครงการจัดทาเอกสาร

1.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย /หัวหน้าโครงการ ดาเนินการเขียนโครงการตาม
แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการดาวน์โหลดได้ที่ aos.swu.ac.th

2. เสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้น
สังกัดมายังศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน

2.1 เสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน (9A)

3. ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อ
พิจารณา

3.1 เมื่อส่งโครงการมายังศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนแล้ว นาเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาโครงการ

4. ประกาศผล

4.1 เมื่อโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ทาง
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนจะทาหนังสือแจ้งหัวหน้าโครงการทุก
โครงการให้ทราบผลการพิจารณาโครงการ

5. โครงการขออนุมัติโครงการ

5.1 เสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน (9A)

2.2 กรณีที่ไม่ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดให้เสนอโครงการผ่านศูนย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน (9A) โดยตรง

5.2 กรณีที่ไม่ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดให้เสนอโครงการผ่านศูนย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน (9A) โดยตรง
6. งานบริหารธุรการของศูนย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชน

6.1 งานบริหารธุรการตรวจสอบ
- หนังสือขออนุมัติโครงการและลงนามผู้ตรวจสอบ
- ส่งเรื่องให้การเงินและพัสดุเพื่อตรวจสอบอัตราการเบิกจ่าย และ
งบประมาณที่ถูกต้อง

7. เสนอขออนุมัติโครงการ

เมื่อผ่านการตรวจสอบรูปแบบและงบประมาณแล้ว เสนอต่อผู้มีอานาจ
อนุมัติ ได้แก่

ขั้นตอน

กิจกรรม
7.1 กรณีอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
(อัตราตั้งแต่ 5,000,001 บาท เป็นต้นไป)
7.2 กรณีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอนุมัติ
(ตั้งแต่ 3,000,001 - 5,000,000 บาท)
7.3 กรณีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมพิจารณาอนุมัติ
(ไม่เกิน 3,000,000 บาท)

8. หน่วยงานรับเรื่องคืน

8.1 กรณีมอบอานาจ หน่วยงานดาเนินการเรื่องพัสดุและการเงินเอง
8.2 กรณีไม่มอบอานาจ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนดาเนินการเรื่องพัสดุ
และการเงิน

9. การยืมเงินทดรองจ่าย

9.1 ให้ส่งเอกสารขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายมาที่ศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน ก่อนจัดกิจกรรมในโครงการ 15 วันทาการ เอกสารประกอบด้วย
9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
- เรียนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรณีจานวนเงินยืมไม่เกิน
1,000,000 บาท
- เรียนอธิการบดี กรณีเงินยืมเกิน 1,000,000 บาท
9.1.2 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย (แบบ 8500) จานวน 2 ใบ
9.1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 1 ฉบับ
9.1.4 สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ จานวน 1 ชุด

10. ส่งกองคลัง

10.1 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนส่งเอกสารการขออนุมัติยืมเงินทดรอง
จ่ายแก่กองคลัง
- หากเป็นสัญญายืม เมื่อได้รับอนุมัติแล้วและผู้ยืมรับเงินไปแล้ว
จะต้องส่งเอกสารเบิกจ่ายและชดใช้เงินยืมภายใน 30 วัน

ขั้นตอน

กิจกรรม

11. โครงการเตรียมการจัดโครงการ
11.1 ดาเนินงานตามแผนที่โครงการตั้งไว้
และติดตาม ตรวจสอบความพร้อม
11.2 หัวหน้าโครงการตรวจสอบความพร้อมในการจัดโครงการตามแบบ
ตามขั้นตอนการดาเนินงานในการ
เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ (FM_บก 002) ซึ่งได้รับมอบหมาย
จัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายการในแบบตรวจสอบฯไปดาเนินการ โดยจะต้อง
ดาเนินการตรวจสอบความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนการจัดโครงการอย่าง
น้อย 5 วัน ก่อนทาการ ก่อนการจัดโครงการ
11.3 ดาเนินการจัดโครงการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแบบเตรียม
ความพร้อมในการจัดโครงการ (FM_บก 002) หากมีปัญหาระหว่างจัด
โครงการ ต้องแจ้งหัวหน้าโครงการ เพื่อดาเนินการแก้ไข และหากไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งประธานโครงการ
12. รวบรวมหลักฐานการเงิน และ
จัดทาเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน
โครงการ

กรณีไม่มอบอานาจ
12.1 หัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงาน รวบรวมหลักฐานการเงิน เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ตาม
เอกสารที่ต้องใช้ (Check list) ของการเงินและพัสดุ ผ่านศูนย์ฯ
12.2 เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของศูนย์บริการ
วิชาการแก่ชุมชนดาเนินงานตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
กรณีตรวจสอบผ่าน เสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติต่อไป
กรณีมีการแก้ไข ส่งเอกสารคืนแก้ไขให้โครงการ
12.3 เมื่อผ่านการแก้ไขที่ถูกต้อง ฝ่ายการเงินและพัสดุจะดาเนินการเสนอ
ต่อผู้มีอานาจอนุมัติต่อไป
กรณีมอบอานาจ
12.4 ก่อนจัดกิจกรรมในโครงการทุกครั้ง โปรดนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
แล้วไปให้การเงินและพัสดุของหน่วยงานตามหนังสือมอบอานาจเพื่อให้
เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของหน่วยงานได้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบ
ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และจะทาให้โครงการดาเนินเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอน

กิจกรรม
12.5 หัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงาน รวบรวมหลักฐานการเงิน เพื่อ
ประกอบการเบิกจ่าย ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ตาม
เอกสารที่ต้องใช้ (Check list) ของการเงิน และพัสดุ ผ่านหน่วยงานที่
สังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุของหน่วยงานที่ได้รับมอบอานาจ
ดาเนินการเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอานาจอนุมัติต่อไป

13. รายงานผลและสรุปผลการจัด
กิจกรรม

13.1 หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการทาสรุปผลการจัดโครงการตามแบบ
สรุปผลการจัดกิจกรรม (FM_บก 003, 004, 005) การสรุปโครงการมี 3
แบบ คือ
1. รายงานสรุปโครงการที่ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว (FM_ บก 003)
2. รายงานสรุปโครงการที่ขออนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม (FM_บก004)
3. รายงานสรุปผลโครงการที่ขออนุมัติแล้วแต่มีระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม มากกว่า 3 เดือน
(โครงการต้องดาเนินการสรุปผลโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ จัดทาเป็นรูปเล่ม และPDF File)
13.2 หัวหน้าโครงการจัดทาหนังสือส่งสรุปผลโครงการ/กิจกรรม และ
สรุปผล พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(ซีดี) เสนอต่อประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านศูนย์บริการวิชาการแก่
ชุมชน (9A) (รายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส)
เมื่อผู้บริหารทราบ และส่งสาเนาแจ้งคืนโครงการ แล้ว ดาเนินการดังนี้
13.3 เมื่อโครงการ ส่งสรุปผลการดาเนินโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์ฯจะ
เก็บรูปเล่ม พร้อมหลักฐานแนบ ในคลังเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมองค์ความรู้

14. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

หน่วยงานดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการแก่
พื้นที่เป้าหมาย และจัดทาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการร่วมกัน

