บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วท ๓๑๑๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจงแนวปฏิบัติการจัดโครงการ อบรม, สัมมนา,ประชุม, การเบิกจายคาวัสดุ, ครุภัณฑ เงินงบ
ประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) , ปฏิทินการดําเนินงานฯ และกําหนดการยืมเงินทดรองราชการ
เรียน ผูบริหาร/คณาจารยและบุคลากร ทุกทาน
ตามที่ฝายแผนงานและประกันคุณภาพไดรับมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดโครงการ
อบรม, สัมมนา, ประชุม, การเบิกจายคาวัสดุ ครุภัณฑ ทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) จากมหาวิทยาลัย
มานั้น ฝายแผนงานและประกันคุณภาพจึงขอแจงแนวปฏิบัติภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
๑.ใหทานทําบันทึกขอความขออนุมัติลวงหนาอยางนอย ๑๕ วันกอนดําเนินโครงการหรือจัด
ซื้อ, จัดจาง , อบรม, สัมมนา, ประชุม โดยระบุวัน – เวลาเริ่มตนและสิ้นสุด , สถานที่และงบประมาณที่ชัดเจน
ครบถวน ทั้งนี้หากทานประสงคที่จะยืมเงินทดรองราชการ ทานตองทําบันทึกขอความ ขออนุมัติและสงเอกสาร
ประกอบการยืมเงิน ตามกรอบการยืมเงินทดรองราชการที่คณะฯ กําหนดขึ้นตามเอกสารประกอบการประชุม
เตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนฯ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ (วันที่จัดโครงการ, อบรม, สัมมนา ,ประชุมตองอยู
ในชวงวันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทานั้น) (ทางคณะฯ จะไมลงนามบันทึกขอความยอน
หลังใหทานทุกกรณี) ยกเวนมหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่มเติม
๒.หลังจากดําเนินโครงการ, จัดซื้อ, จัดจาง, อบรม, สัมมนา, ประชุม เสร็จสิ้นแลวจนถึงวัน
สุดทายที่ดําเนินการ ใหทานนําเอกสารการเบิกจายทั้งหมดพรอมเลมสรุปโครงการ สงภายใน ๑๕ วัน เชน
ดําเนินการวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ทานตองนําเอกสารการเบิกสงภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม (หากเลยกําหนด
คณะจะขอสงวนสิทธิ์ไมอนุมัติใหทาน (กรณีขอสวนบุคคล) หรือสาขา (กรณีโครงการสาขา) ดําเนินโครงการครั้ง
ตอไปจนกวาทานจะรวบรวมเอกสารและดําเนินการเบิกจายจนครบจํานวนเงิน (ยกเวนมีเหตุผลจําเปนใหขอ
อนุญาตคณบดีเปนกรณี) เนื่องจากจะมีผลกับคนที่ยืมเงินทดรองราชการซึ่งจะถูกหักเงินเดือน เต็มจํานวนของ
เดือนนั้นใหคงเหลือเปน ๐.๐๐ บาท (ศูนยบาทถวน) หากคืนเงินไมตรงตามกําหนดเวลา และหากทานไมสงเลม
สรุปโครงการ คณะฯ จะไมสามารถออกรหัสเบิกจายฯ ใหทานได สงผลใหทานไมสามารถเบิกจายงบประมาณ
ในโครงการของทานไดและจะไมสามารถขออนุมัติดําเนินโครงการตอไปได (ระบบ ERP ของทางกองคลัง)
๓.เงินงบประมาณแผนดิน (ใชไดไตรมาส ๑ - ๓ ) โดยในแตละไตรมาสขอใหทานทําบันทึก
ขอความขออนุมัติใหแลวเสร็จ ดังนี้
ไตรมาส ๑ ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ไตรมาส ๒ ภายใน ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
ไตรมาส ๓ ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
โดยบริษัทตองเปนคูคากับมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น (ตรวจสอบไดที่ฝายพัสดุ)

หากเลยกําหนดคณะฯ จะขอดึงเงินสวนที่เหลือตามแผนแตละไตรมาสคืนเขาคณะฯ ทันที
(เนื่องจากถาใชไมเปนไปตามแผนทางคณะฯ จะถูกมหาวิทยาลัยดึงเงินคืนสูสวนกลางของมหาวิทยาลัยและจะมี
ผลกระทบกับงบประมาณไตรมาสอื่นและงบประมาณปตอไป)
๔.โครงการที่ใชเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ขอใหทานดําเนินโครงการและเบิกจายให
แลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ยกเวนโครงการบายศรีสูขวัญ ไหวครู และที่มีเหตุผลจําเปนและได
รับอนุมัติจากคณบดีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๕.งบพัฒนาบุคลากรใหทานทําบันทึกขอความขออนุมัติภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยสามารถเขารับการอบรม สัมมนาไดถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒ หากเลยกําหนดคณะฯ จะขอดึงเงินคืนเขาคณะฯ เพื่อนําไปใชซอมครุภัณฑที่ชํารุดหรือ
ปรับปรุงหองเรียนตอไป
๖.การซื้อของในการดําเนินโครงการ ใบเสร็จรับเงินจะตองอยูในชวงเวลาตั้งแตวันที่คณบดี
อนุมัติถึงวันที่จัดโครงการวันสุดทายเทานั้น (นอกเหนือจากนี้เบิกไมไดทุกกรณี)
๗.โครงการของสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิมจะสามารถดําเนินการไดหลังจาก
คณบดีอนุมัติแผนใหมแลวเทานั้น
๘.อาจารยที่มีการเบิกคาตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบหรืออาจารยพิเศษ ในแตละภาคเรียน
ถาทานไปราชการตรงกับวันที่ทานขอเบิกคาสอน ขอความอนุเคราะหใหทานมาแจงที่ฝายวิชาการหรือนําสําเนา
คําสั่งไปราชการมาสงที่คุณนภาพร (กิ๊ฟท) เพื่อประกอบการทําเบิกของคณะและการเบิกจายที่รวดเร็ว
๙.ใบเสนอราคาทุกประเภทตองนํามาใหฝายพัสดุ คุณกอบกูล ขําสุวรรณ (พี่นก) ตรวจสอบ
กอนแลวนําแบบฟอรมจากฝายพัสดุแนบกับการขออนุมัติทุกครั้ง เพื่อปองกันการเบิกจายลาชาและเบิกไมได
โดยใบเสนอราคาตองแนบคูเทียบอีก ๒ บริษัท และหากเปนครุภัณฑตองแนบคุณลักษณะพรอมรูปภาพดวย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

- ๒ -

(ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28 ก.ย. 61 เวลา 10:47:46 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RABCA-EYAOA-A5AEQ-AMAA2

รับทราบ

(นางกอบกูล ขําสุวรรณ)
หัวหนาฝายคลังและพัสดุ
1 ต.ค. 61 เวลา 11:19:48 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QgAwA-DIANQ-A1ADI-AOAA1

รับทราบ

(ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร)
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
1 ต.ค. 61 เวลา 13:49:17 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQA1A-DUAMw-A1ADY-AQQAx

รับทราบ

(นายอําพร ชิราพฤกษ)
นักวิชาการพัสดุ
2 ต.ค. 61 เวลา 08:06:10 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwAxA-EMARQ-A5ADA-AMAAw

รับทราบ

(วาที่ ร.ต.พัฒนพงษ คําใส)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
2 ต.ค. 61 เวลา 09:47:03 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MAA0A-EEANQ-BCADY-ANgBB

รับทราบ

(รศ.ดร.ไพบูลย แจมพงษ)
รองศาสตราจารย
2 ต.ค. 61 เวลา 21:21:28 Non-PKI Server Sign
Signature Code : MwA2A-DUAQg-A0ADY-AMgAw

หมายเหตุ หากทานไมสามารถดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ทางคณะฯ กําหนดขึ้น ซึ่งหากเกิดขอผิดพลาดของ
ทานเองในการเบิกจาย หัวหนาโครงการหรือผูขออนุมัติตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเอง
(เนื่องจากชวงเวลาที่คณะฯ กําหนดปฏิบัติตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย)

