แนวทางการให้ บริการของคณะวิทยาการจัดการ
1. การดําเนิ นโครงการในแผนปฏิบตั ิการงบประมาณ ให้เสนอโครงการเพือขออนุมตั ิผา่ นคุณอัญชลีฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนดําเนินโครงการ
โครงการตามแบบที
คณะกําหนด

ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนดําเนิ นโครงการ

ผูก้ าํ กับตัวชี0วดั
ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ

คุณอัญชลีฯ

คณบดีลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 วัน
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ: ดําเนินการขออนุญาตใช้จดั ซื0อ/จัดจ้าง/ไปราชการ/ใช้สถานที/อุปกรณ์โสต/อืนๆ ให้แล้วเสร็ จอย่างน้อย 1 วันก่อนดําเนินโครงการ
จัดซื0อ/จัดจ้าง

ส่ งเอกสารในตะแกรงตามประเภทงบประมาณ (กรณี เช่ารถต้องมีการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อน)

ไปราชการ

ส่ งเอกสารออกคําสังทีคุณวัชราวรรณ ฯ

ใช้สถานที/อุปกรณ์โสตของคณะ

ยืมเงินทดรองจ่าย

ส่ งแบบฟอร์มขอใช้ผา่ นเจ้าหน้าทีโสตทัศนูปกรณ์

ส่ งสําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิให้เจ้าหน้าทีพัสดุผรู้ ับผิดชอบตามประเภทงบประมาณดําเนินการ
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2. การขออนุญาต ไปราชการ (กรณี ใช้งบและไม่ใช้งบพัฒนาบุคลากรของคณะ) ให้เสนอการขออนุญาตทีผ่านความเห็นชอบจากประธานโปรแกรมวิชาฯ ผ่านคุณ
อัญชลีฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนไปราชการ เพือให้คุณอัญชลีฯ แจ้งคุณกันทิมาฯ (ทิพย์) ให้ออกคําสัง ลงในฐานข้อมูล และเสนอขออนุญาตพร้อมลงนามคําสัง
อาจารย์ขอ
อนุญาต

โปรแกรมวิชาฯ
ให้ความเห็น

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ก่อนไปราชการ

คุณอัญชลีฯ

คุณกันทิมา ฯ
ออกคําสัง/ลงในMIS

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

คณบดีลงนาม
อาจารย์รับคําสัง
ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 วัน
ยืมเงินทดรองจ่าย

ส่ งสําเนาใบขออนุญาตไปราชการทีได้รับอนุมตั ิให้เจ้าหน้าทีพัสดุผรู้ ับผิดชอบตามประเภทงบประมาณดําเนินการ

หมายเหตุ: 1. การเบิกเงินค่าใช้จ่าย จะต้องแนบรายงานการใช้งบประมาณ (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และเอกสารพร้อมกับบทความซึ งเป็ นองค์ความรู ้ทีได้รับ
จากการไป ราชการอย่างน้อย 2 หน้าขึ0นไป)
2. เนืองจากเจ้าหน้าทีได้ลงในฐานข้อมูล MIS แล้วในการออกคําสังไปราชการ หากบุคคลากรท่านใดมิได้ไปราชการตามคําสังให้ทาํ บันทึกแจ้งพร้อมกับ
เหตุผลเพือล้างในฐานข้อมูลก่อนเบิกค่าใช้จ่าย
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3. การขออนุญาต ไปราชการ (กรณี ขอใช้งบของคณะเป็ นกรณี พิเศษ) ให้เสนอการขออนุญาตการใช้งบประมาณ ผ่านคุณอัญชลีฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
ก่อนไปราชการ เพือให้คุณอัญชลีฯ หากคณะอนุญาต จะแจ้งคุณกันทิมาฯ (ทิพย์) ให้ออกคําสัง ลงในฐานข้อมูล และเสนอขออนุญาตพร้อมลงนามคําสัง
อาจารย์ขอ
อนุญาต

โปรแกรมวิชาฯ
ให้ความเห็น

ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
ก่อนไปราชการ

คุณอัญชลีฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
คณบดีลงนาม

คณบดีพิจารณา
คุณกันทิมา ฯ
ออกคําสัง

อนุญาต

อาจารย์รับคําสัง
ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 3 วัน
คุณอัญชลีฯ แจ้งอาจารย์ผขู้ ออนุญาต ภายใน 2 วันหลังจากส่ งเรื องทีคณะ

ไม่อนุญาต

หมายเหตุ: 1. การเบิกเงินค่าใช้จ่าย จะต้องแนบรายงานการใช้งบประมาณ (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และเอกสารพร้อมกับบทความซึ งเป็ นองค์ความรู ้ทีได้รับ
จากการไป ราชการอย่างน้อย 2 หน้าขึ0นไป)
2. เนืองจากเจ้าหน้าทีได้ลงในฐานข้อมูล MIS แล้วในการออกคําสังไปราชการ หากบุคคลากรท่านใดมิได้ไปราชการตามคําสังให้ทาํ บันทึกแจ้งพร้อมกับ
เหตุผลเพือล้างในฐานข้อมูลก่อนเบิกค่าใช้จ่าย
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4. การขออนุญาตใช้เงินหมวดค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ของโครงการในแผนปฏิบตั ิการงบประมาณให้ส่งโครงการทีได้รับอนุมตั ิพร้อมเอกสารการขออนุญาตใช้เงินหมวด
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย (ในตะแกรงรับงานพร้อมลงทะเบียนรับเอกสาร) ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนดําเนินโครงการ เพือให้เจ้าหน้าทีดําเนินการต่อไป
ส่ งเอกสารในตะแกรงตามประเภทงบประมาณล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 วันก่อนดําเนินโครงการ
1. สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
2. ใบส่ งของ
3. ใบขออนุ ญาตใช้รถทีมหาวิทยาลัยอนุ ญาตให้เช่า

ผูร้ ับผิดชอบโครงการดําเนินการขออนุญาตจ่ายเงิน
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังได้รับอนุญาต

เจ้าหน้าทีพัสดุ
1. คุณเครื อวัลย์ฯ (งปม., บกศ.)
2. คุณสมพรฯ (กศ.ปช.)

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
1. คุณศิริวรรณฯ

คณบดีลงนามอนุญาต

ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 วัน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร
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5. การขออนุญาตจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทนของโครงการในแผนปฏิบตั ิการงบประมาณให้ส่งโครงการทีได้รับอนุมตั ิพร้อมเอกสารการขออนุญาตใช้เงินค่าตอบแทน
และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม (ในตะแกรงรับงานพร้อมลงทะเบียนรับเอกสารภายใน 2 สัปดาห์ หลังดําเนิ นโครงการแล้วเสร็ จ) จากนั0นคุณอัญชลีฯ จะรับงานมา
ลงในฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ และเสนอเจ้าหน้าทีดําเนิ นการต่อไป
ส่ งเอกสารในตะแกรงตามประเภทงบประมาณ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังการดําเนินโครงการ
1. สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
2. ใบสําคัญรับเงิน/หนังสื อเชิญวิทยากร/
สําเนาบัตรวิทยากร/กําหนดการ
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม
กองคลังของมหาวิทยาลัย

คุณอัญชลีฯ
ลงในฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพ

เจ้าหน้าทีพัสดุ
1. คุณเครื อวัลย์ฯ (งปม., บกศ.)
2. คุณสมพรฯ (กศ.ปช.)

คณบดีลงนามอนุญาต

หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
1. คุณศิริวรรณฯ (งปม.)
2. อ.สุ ธิราฯ (บกศ.,กศ.ปช.)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริ หาร

ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 3 วัน

สําหรั บการดําเนิ นงานในข้ อ 4 และข้ อ 5 คณะได้ แบ่ งเจ้ าหน้ าที ผ้ รู ั บผิดชอบในงบประมาณบํารุ งการศึกษา (บกศ.) และงบประมาณแผ่ นดิน (งปม.) คื อ คุณเครื อวัลย์ ฯ
ส่ วนเจ้ าหน้ าที ผ้ รู ั บผิดชอบงบประมาณการศึกษาจัดการศึ กษาเพือปวงชน (กศ.ปช.) คื อ คุณสมพรฯ โดยมีหัวหน้ าพัสดุ คื อ คุณศิริวรรณฯ แต่ ในกรณี ใช้ เงินงบประมาณ
รวมหลายประเภท ให้ ติดต่ อขอคําแนะนําที คุณเครื อวัลย์ ฯ ก่ อนดําเนินการ
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6. การลาทุกประเภทให้เสนอขออนุญาตผ่านคุณกันทิมา ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน กรณี การลาไม่เกิน 3 วันทําการ และล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน กรณี ตอ้ งขออนุญาต
มหาวิทยาลัย
6.1 กรณี ไม่เกิน 3 วันทําการ
อาจารย์ขอ
อนุญาต

โปรแกรมวิชาฯ
ให้ความเห็น

ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
ก่อนการลา

คุณกันทิมา ฯ
สรุ ปข้อมูลการลา

ผช.หน.สํานักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

คณบดีลงนาม

6.2 กรณี เกิน 3 วันทําการ
อาจารย์ขอ
อนุญาต

โปรแกรมวิชาฯ
ให้ความเห็น

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ก่อนการลา

คุณกันทิมา ฯ
สรุ ปข้อมูลการลา

หมายเหตุ: 1. การลาป่ วยให้ดาํ เนินการภายในวันแรกของการมาปฏิบตั ิราชการ

ผช.หน.สํานักงาน
ตรวจสอบข้อมูล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

มหาวิทยาลัย
อนุญาต

คณบดีให้
ความเห็น
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2. การลาพักผ่อนให้ขออนุ ญาตและส่ งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน (มหาวิทยาลัยอาจไม่อนุญาตให้บุคลากรลาในช่วงระยะเวลาทีมีการเรี ยนการสอนปกติ
หรื อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมทีสําคัญ รวมถึงช่วงระยะเวลาก่อนหรื อหลังทีมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้เป็ นวันหยุดราชการต่อเนื องหลายวัน สําหรับรายละเอียดอืนๆ ดูใน
ระเบียบการลา)
7. การเบิกวัสดุฝึก ให้ส่งแบบขออนุมตั ิพร้อมใบส่ งของรายการวัสดุฝึก (ในตะแกรงรับงานพร้อมลงทะเบียนรับเอกสาร อย่างช้าภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสิ0 นภาคการศึกษา)
จากนั0นคุณอัญชลีฯ จะรับงานมาลงในฐานข้อมูล และเสนอเพ◌ื◌่อดําเนินการต่อไป
อาจารย์เสนอขออนุมตั ิ
เบิกวัสดุฝึกพร้อมแนบ
ใบส่ งของรายการวัสดุ

คุณอัญชลีฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

คณบดีลงนาม
อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีพัสดุ
ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 2 วัน

8. กรณี ทีอาจารย์ตอ้ งการให้เจ้าหน้าทีช่วยเหลืองานอืนๆ นอกเหนือจากกรอบภาระงานทีเจ้าหน้าทีแต่ละคนได้รับมอบหมายจากคณะ ให้อาจารย์มอบหมายงานโดยใช้
แบบฟอร์มของคณะก่อนเพือให้เจ้าหน้าทีสามารถนับเป็ นภาระงานได้
อาจารย์กรอกแบบฟอร์มการ
มอบหมาย

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
พิจารณาให้ความเห็น

เจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รับมอบหมายให้
ดําเนินการ
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9. การขอรับบริ การอืนๆ เช่น ขอใช้หอ้ งประชุม อุปกรณ์โสต เป็ นต้น ให้ดาํ เนินการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
ส่ งแบบฟอร์มขอรับบริ การผ่าน
เจ้าหน้าทีโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต

เจ้าหน้าทีผูป้ ฎิบตั ิ

10. ในกรณี ทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วนจนไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางข้างต้นได้ให้ติดต่อหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ (คุณศิริวรรณฯ)

แจ้งผูข้ อใช้บริ การ

รายละเอียดเอกสารทีต้องแนบในการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. ขออนุญาตซื(อ (รอบแรก)
1.1 สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
1.2 สําเนาเอกสารการอนุมตั ิเบิกวัสดุฝึก (เฉพาะการเบิกวัสดุฝึก)
1.3 ใบส่ งของ หรื อใบเสร็ จรับเงิน ต้องไม่ลงวันที
1.4 ใบเสนอราคา (เฉพาะกรณี ซ0ื อเกิน 10,000 บาท)

2. ขออนุญาตจ้ าง (รอบแรก)
2.1 สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
2.2 สําเนาเอกสารการอนุมตั ิเบิกวัสดุฝึก (เฉพาะการเบิกวัสดุฝึก)
2.3 บันทึกข้อความที อนุ ญาตให้เช่ารถจากมหาวิทยาลัย (เฉพาะกรณี มีการจ้างเหมารถ)
2.4 ใบส่ งของ หรื อใบเสร็ จรับเงิน ต้องไม่ลงวันที
2.5 ใบเสนอราคา (เฉพาะจ้างเกิน 10,000 บาท)

3 ขออนุญาตเบิกจ่ ายเงินในรอบ 2
กรณีการจัดซื(อวัสดุ
3.1 ใบส่ งของ หรื อใบเสร็ จรับเงิน (ลงวันทีหลังวันทีได้รับอนุมตั ิ) หากยืนไว้แล้วตามข้อ
1.3 ไม่ตอ้ งดําเนิ นการในข้อ 3.1

กรณีการจ้าง
3.2 ใบส่ งของ หรื อใบเสร็ จรับเงิน (ลงวันทีหลังวันทีได้รับอนุมตั ิ) หากยืนไว้แล้วตามข้อ
2.4 ไม่ตอ้ งดําเนิ นการในข้อ 3.2
3.3 คําสังไปราชการพร้อมกําหนดการ
3.3 สัญญาจ้างเหมารถ (เฉพาะกรณี มีการจ้างเหมารถ)
3.4 อากรแสตมป์ โดยคิดต่อวงเงินจ้าง 1,000 บาทละ 1 บาท (เฉพาะกรณี มีการสังจ้างเกิน
10,000 บาท)

4. การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร
4.1 สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
4.2 หนังสื อเชิ ญวิทยากร
4.3 สําเนาบัตรวิทยากร (เฉพาะทีเป็ นบุคคลภายนอก) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4.4 กําหนดการ โดยต้องระบุ ชือวิทยากร วัน/เวลา/สถานที
4.5 สําเนาสัญญาเงินยืมจากมหาวิทยาลัย (เฉพาะกรณี มีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย)
4.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบทีคณะกําหนด (รู ปเล่ม)
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5. การเบิกค่ าตอบแทนในการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
5.1 สําเนาโครงการทีได้รับอนุมตั ิ
5.2 คําสังแต่งตั0งในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
5.3 ตารางการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
5.4 ตารางหลักฐานกานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
5.5 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
6. การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6.1 รายงานการเดินทางไปราชการ
6.2 หนังสื อเชิ ญ/เชิญชวน จากหน่ วยงานภายนอก
6.3 คําสังไปราชการ
6.4 ใบเสร็ จค่าทีพัก (ต้องระบุตน้ สังกัด/รายชือผูเ้ ข้าพัก)
6.5 ใบเสร็ จค่าลงทะเบียน (ต้องระบุตน้ สังกัด/รายชือผูเ้ ข้าอบรม/สัมมนา)
6.6 สําเนาสัญญาเงินยืมจากมหาวิทยาลัย (เฉพาะกรณี มีการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย)
6.7 รายละเอียดอืนๆ
- ใบเสร็ จค่าทีพัก (เบิกได้ 1.000 บาทต่อคน) ยกเว้นในเขตทีระบุตามประกาศ
กระทรวงการคลังเบิ กได้ 1,250 บาท
- ค่าเบี0ยเลี0ยงในการเดินทางไปราชการให้เบิกตามสัดส่ วนของสิ ทธิ (หากมีการเลี0ยงอาหาร
ให้หกั ออกตามสัดส่ วนของมื0อทีมีการเลี0ยงอาหาร)
- ค่ารถแท็กซี เบิกได้ไม่เกิน 200 บาท (สามารถเบิกจ่ายได้2 ครั0ง คือ จากสถานขนส่ งหมอ
ชิต ถึงสถานทีปฏิบตั ิราชการ และจากสถานทีปฏิบตั ิราชการ ถึงสถานขนส่ งหมอชิต แต่
กรณี ไปด้วยกันให้เบิกรวมกันไม่เกิน 200 บาท)
- ค่ารถรับจ้างจากทีพักไปสถานีขนส่ งนครราชสี มาให้เบิกจ่ายตามทีจ่ายจริ ง
- กรณี ใช้รถมหาวิทยาลัยเดินไปราชการต้องแนบบันทึ กข้อความทีอนุญาตให้ใช้รถจาก
มหาวิทยาลัย รวมถึงหลักฐานสําคัญอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ในการเบิกจ่ายกับทางราชการ
(ใบเสร็ จค่านํ0ามัน และ/หรื อใบเสร็ จค่าทางด่วน)
- กรณี เช่าเหมารถของมหาวิทยาลัยจะต้องนําไปชําระค่าเช่าทีฝ่ ายรายได้และทรัพย์สิน
(อาคารทับแก้ว) เพือนําใบเสร็ จรับเงินมาทําการเบิกจ่าย สําหรับค่าล้างรถมหาวิทยาลัยไม่
สามารถเบิกจ่ายได้

