
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 มทร.ตะวันออก 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
 

การวางแผนและรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

 
รหัสเอกสาร 
SOP-004-06 

 
ออกวันท่ี 

21 เม.ย.63 

 
เขียนโดย น.ส.สุวดี  บุญฉิม                 
ควบคุมโดย รองผู้อ านวยการฯ 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการฯ 

 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    
 

  

1. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 
 
 

รับเอกสารการจดัสรร
งบประมาณประจ าป ี
 
 

1 นาที 
 

เอกสารการจัด 
สรรงบประมาณ
ประจ าป ี

2. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนงาน
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (สงป.
301,302) 

3 ชม แผนการปฏิบัติ งาน
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(สงป.301,302) 

3. รองผู้อ านวยการฯ  
 
 
 
 

น าเสนอรอง
ผู้อ านวยการฯตรวจสอบ 
 
 

1 ชม. แผนการปฏิบัต ิ
งานแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(สงป.301,302) 

4. ผู้อ านวยการฯ  น าเสนอผู้อ านวยการฯ
พิจารณาลงนาม 
 
 
 

10 นาที แผนการปฏิบัต ิ
งานแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
(สงป.301,302) 
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จัดท าแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

รับเอกสารการ
จัดสรรงบประมาณ

ประจ าป ี

เริ่ม 

น าเสนอรองผอ. ตรวจสอบ 

น าเสนอผอพิจารณาลงนาม 
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5. 
 

ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 น าส่งให้กองนโยบายและ
แผนตรวจสอบและเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมตัิ
แผนฯ 
 

10 นาที แผนการปฏิบัต ิ
งานแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี (สงป.
301,302) 

6. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 
 
 

รับแผนท่ีได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบด ี

1 นาที 
 

แผนการปฏิบัติ งาน
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี (สงป.
301,302) 

7. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน
และแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (สงป.
301,302) 

1 ชม. แผนการปฏิบัติ งาน
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี (สงป.
301,302) 
 

8. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ติดตามและจัดท ารายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ (ราย
เดือน) 
 
 
 

2 ชม แบบฟอร์มรายงาน
ผลการปฏิบตัิงาน
และแผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี
(สงป.301,302) 
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1 

รับแผนฯทีไ่ดร้ับ
การอนุมัต ิ

น าส่งให้กองนโยบาย                         
และแผนตรวจสอบ 

น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผน 

ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (รายเดือน) 
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9. รองผู้อ านวยการฯ  น าเสนอรองผู้อ านวย 
การฯ ตรวจสอบ 
 
 

30 นาที รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี
(สงป.301,302) 

10. ผู้อ านวยการฯ  
 
 
 

น าเสนอผู้อ านวยการฯ
พิจารณาลงนาม 
 
 
 

10 นาที รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี
(สงป.301,302) 

11. 
 

ผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณ 

 น าส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและแผนงานใช้
จ่ายงบประมาณ
(สงป.301,302) ให้กอง
นโยบายและแผน 

10 นาที รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี
(สงป.301,302) 

12. ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 
 
 

จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (รายเดือน) 

2 ชม. 
 
 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและ
แผนงานใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี (สงป.
301,302 

13 ผู้ปฏิบัติงานแผน
และงบประมาณ 

 พิจารณาผลการใช้จ่าย 1 ชม รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณราย
ไตรมาส 

    
 

 
 
 

 

2 

น าเสนอรองผอ.ตรวจสอบ 

 

น าส่งให้กองนโยบายและแผน 

น าเสนอผอ.ลงนาม 

 

จบ 

จดัท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (ไตรมาส) 

รายงานให้คณะกรรมการบริหาร 
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 จัดท าแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

รับเอกสารการจดัสรรงบประมาณประจ าป ี

        น าเสนอรองผอ.ตรวจสอบ 

เริ่ม 

น าเสนอผอ.พิจารณาลงนาม 

ง 

ติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายเดือน) 

น าส่งให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบ 

รับแผนฯทีไ่ดร้ับการอนุมตั ิ

น าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 

น าเสนอรองผอ.ตรวจสอบ 

ง 
น าเสนอผอ.ลงนาม 

ง 
น าส่งให้กองนโยบายและแผน 

จบ 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 

จัดท ารายงานรายไตรมาส 


