
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

 

 

 

งานธุรการ 

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

ค าน า 

 

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานธุรการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ

กองกลาง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ มีขัน้ตอน และมีประสิทธิภาพ 

       กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานธุรการ กองกลาง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ กองกลาง         

และขอขอบคุณผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความรว่มมอืเป็นอย่างดใีนการจัดท าคู่มอืมาตรฐาน       การ

ปฏิบัติงานงานธุรการ กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  

 

         นางณัฐธิดา  ชาวน่าน 

         ผูอ้ านวยการกองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธุรการ
รบัหนังสือและตรวจสอบ

ความถูกต้อง

หน่วยงานภายใน

หนังสือท่ีไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

หนังสอืท ี่มหีน่วยงานรบัผดิชอบ

ผู้อ านวยการกองกลาง
พิจารณา

รองอธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ/ส่ังการ

กรณีนอกเหนืออ านาจ

งานธุรการกองกลาง
บันทึกค าส่ังการ

กรณีในอ านาจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ข้ันตอนการรับหนังสือภายในกองกลาง

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

จุดเ ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน

ธุรการลงเลขรับ

หัวหน้าแต่ละงาน
ตรวจสอบ

ถูกต้อง

เลขานุการผู้บรหิาร       
รบัเร่ืองเพื่อเสนอผูบ้ริหาร



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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1

ธุรการ
รับหนังสือ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ธุรการออกเลข

ถูกต้อง

ถูกต้อง
รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
หัวหน้างานธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าของนรื่องนพื่อทำาการแก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร 
นพื่อพจิารณาลงนาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

1.  ธุรการรับแ้มมคนืจากผู้อำานวยการ
กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือท่ีนสนอ
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ 
ภายในของหน่วยงาน

กรณีผู้อำานวยการลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ

2

3

4

2

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

1 วินาที/1
ฉบับ

นวพล  ธุระนสร็จ

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

นวพล  ธุระนสร็จ
5



ธุรการ
รบัหนังสือและตรวจสอบ

ความถูกต้อง

หน่วยงานภายนอก

หนังสือท่ีไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

หนังสอืท ี่มหีน่วยงานรบัผดิชอบ

ธุรการกองดำานนินการนสนอหนังสือตาม
ขั้นตอนของกอง  ตามสายงานตามลำาดับชั้น

การบังคับบัญชา

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บรหิาร    
    ท่ีนก่ียวข้อง

รับนรื่องนพ่ือนสนอ

รองอธิการบดีที่นก่ียวข้อง
พิจารณาอนุมัติ/ส่ังการ กรณีนอกนหนืออำานาจ

นลขานุการผู้บรหิาร
รับนรื่องนพ่ือนสนอผู้บริหาร

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

พิจารณาอนุมัติ/ส่ังการ

นลขานุการผู้บรหิาร
บันทึกคำาส่ังการ

งานธุรการกองกลาง
บันทึกคำาส่ังการ

กรณีในอำานาจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ข้ันตอนการรับหนังสือภายนอก

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

กรณีหนังสอืที่เก ี่ยวขอ้งกับคณะ/วทิยาลัย

จุดน ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการนคล่ือนไหวของงาน

ถูกต้อง

ธุรการลงเลขรับ



ขัน้ตอนการเสนอหนังสอืภายนอกที่เก ี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธกิารบดี

ผงักระบวนการ หมายเหตุรายละเอียดงานล าดบั ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ

P h a s eP
h

as
e

1. งานธุรการรบัหนังสอื/เอกสารจาก
หน่วยงานภายนอก 
2. เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการ
พจิารณา ตรวจสอบ คดัแยก จดั
หมวดหมู่หนงัสือและสิง่พมิพ์ที่ไดร้บั
กรณีตรวจสอบแล้วไมถู่กต้อง  
  เช่น ส่งผดิหน่วยงาน ไมม่ ีผู้ลงนาม  
ให้ด  าเนินการส่งคนืเจ้าของเรื่อง
3. ลงทะเบยีนออกเลขรบัหนังสือใน
ระบบ UP-eDocument
4. ลงบนัทกึการจ่ายงานให้หน่วยงาน
ต่างๆ พร้อม Scan เอกสารเก็บใน
ระบบ UP-eDocument

หน่วยงานภายนอก

ธุรการหน่วยงานต่างๆ  ด  าเนินการ
เสนอหนังสอืตามข ัน้ตอนของแต่ละ
หน่วยงาน  ตามสายงานตามล าดับช ัน้
การบงัคบับญัชา

1

2

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง

5 นาท/ี1 
ฉบบั

ช่วงเช้า 
10.00 น.
ช่วงบ่าย 
14.00 น.

หนังสอืท ี่มหีน่วยงานรบัผดิชอบ

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ

กรณีเอกสารท ี่มชีัน้ความเร็ว 
ใหง้านธุรการรบีประสาน 
งานกบัหน่วยงาน/ผูท้ี ่
ไดร้บัมอบหมายก่อนใน
เบ ื้องต้น

ธุรการ
รบัหนังสอื

นายนวพล 
ธุระเสรจ็

ธุรการลงเลขรบั



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายนอกท่ีนกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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2
1 วัน

3

หัวหน้างานธุรการตรวจสอบและให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและนสนอความ
คิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อผู้อำานวยการ
กองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่า 
นกษียนหนังสือไม่ถูกต้อง ส่งคืนงานธุรการ
นพื่อแก้ไขใหม่

ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทานการให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและนสนอความ
คิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อผู้บริหาร
กรณีตรวจสอบหนังสอืแล้วพบว่า การ
เกษียนหนังสอืและการใหข้้อมูลไม่ถกูต้อง 
ส่งคนืหวัหน้างานเพื่อแก้ไขใหม ่

4

10 นาท/ี1 
ฉบับ

ผู้อำานวยการ
กองกลาง

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนรื่องนรง่ด่วน ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

ผู้บริหารผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม/สั่ง
การ

แล้วแต่ภาระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

หน่วยงานภายนอก

ถูกต้อง

กรณีเอกสารท ี่มชีัน้
ความเรว็ ใหง้านธุรการ
รบีประสานงาน
กบัหน่วยงาน/ผูท้ี ่
ได้รบัมอบหมายก่อนใน
เบ ื้องต้น โดยด าเนิน
การให้แลว้เสร็จภายใน 
1 วนั

ธุรการ
รบัหนังสอืและตรวจสอบ

ความถูกต้อง

1. งานธุรการรับหนังสือ/นอกสารจาก
หน่วยงานภายนอก 
2. นจ้าหน้าท่ีธุรการดำานนินการ 
พจิารณา ตรวจสอบ คัดแยก จัด
หมวดหมู่หนังสือและสิ่งพมิพ์ท่ีได้รับ
กรณีตรวจสอบแล้วไมถู่กต้อง  
  นช่น ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผู้ลงนาม  
ให้ดำานนินการส่งคนืนจ้าของนร่ือง
3. ลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือใน
ระบบ UP-eDocument
4. นกษียนหนังสือ และ scan หนังสือ
นก็บนป็นหมวดหมู่
5. จัดแ้มมนพื่อนสนอผู้บริหาร

ไม่ถูกต้อง

หนังสือท่ีไมม่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บริหาร    
    ที่นกี่ยวข้อง

รับนร่ืองนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

หัวหน้างาน
ธุรการ

1 วัน

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

1 2

5

1 วัน

1 วัน

นายนวพล 
ธุระนสร็จ

ธุรการลงเลขรบั



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายนอกท่ีนกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย กรณีในอำานาจ

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

Ph
as

e
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1

2

กรณีในอำานาจ

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงานธุรการ
กองกลาง

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

นลขานุการผู้บริหาร บันทึก
คำาสั่งการ

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

งานธุรการกองกลาง
บันทึกคำาสั่งการ

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน
ระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งให้
หน่วยงานท่ีนกี่ยวข้อง 

5 นาท/ี1 
ฉบับ

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนรง่ด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรอืผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที

1

1 วัน

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายนอกท่ีนกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย กรณีนอกนหนืออำานาจ

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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1

2

กรณีนอกนหนืออำานาจ

นลขานุการผู้บริหาร
 รับนร่ืองนพื่อนสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

3

พจิารณาอนุมัต/ิลงนาม/สั่งการ
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย
พิจารณา

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

แล้วแต่ภาระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

นลขานุการผู้บริหาร
บันทึกคำาสั่งการ

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงานธุรการ
กองกลางและหน่วยงานที่นกี่ยวข้อง
ต่อไป

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

4

ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

งานธุรการกองกลาง
บันทึกคำาสั่งการ

5 นาท/ี1 
ฉบับ

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที

2

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน
ระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งให้
หน่วยงานท่ีนกี่ยวข้อง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ธุรการ
รบัหนังสือและตรวจสอบ

ความถูกต้อง

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บริหาร    
    ท่ีนก่ียวข้อง

รับนรื่องนพ่ือนสนอ

รองอธิการบดีที่นก่ียวข้อง
พิจารณาลงนาม

กรณีนอกนหนือ
อำานาจ

นลขานุการผู้บรหิาร
รับนรื่องนพ่ือนสนอผู้บรหิาร

อธิการบดี
พิจารณาลงนาม

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

งานธุรการกองกลางออก
นลขท่ีหนังสือ

กรณีในอำานาจ

ถูกต้องไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ข้ันตอนการออกเลขหนังสือส่งภายนอก

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

จุดน ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการนคล่ือนไหวของงาน



ข้ันตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอก

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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3

หัวหน้างานธุรการตรวจสอบความ
ถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
เพ ื่อพจิารณาลงนาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบวา่ไม่ถูกต้อง     
ให้สง่คืนเจา้หน้าทีธุ่รการเพือ่
ประสานงาน

4

5 นาท/ี1 
ฉบับ

ผู้อำานวยการ
กองกลาง

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนรื่องนรง่ด่วน ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ผู้บริหารพิจารณาลงนาม

แล้วแต่ภาระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

ถูกต้อง

กรณีเอกสารท ี่มชีัน้
ความเรว็ ใหง้านธุรการ
รบีประสานงาน
กบัหน่วยงาน/ผูท้ี ่
ได้รบัมอบหมายก่อนใน
เบ ื้องต้น โดยด าเนิน
การให้แลว้เสร็จภายใน 
1 วนั

ธุรการ
รบัหนังสอืและตรวจสอบ

ความถูกต้อง

รับนอกสารและ วินคราะห์/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และนสนอหัวหน้างาน
ธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าของนรื่องนพื่อทำาการ
แก้ไข

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บริหาร    
    ที่นกี่ยวข้อง

รับนร่ืองนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

หัวหน้างาน
ธุรการ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

1 2

5

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ข้ันตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอกกรณีรองอธิการบดีลงนาม

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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1

2

กรณีในอำานาจ

นลขานุการทำาการลงคุมแ้มม ก่อน
ส่งคนืงานธุรการกองกลาง

นลขานุการผู้บริหาร

คุมแ้มม

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

งานธุรการกองกลาง
ออกนลขที่หนังสือ

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. งานธุรการออกนลขท่ีหนังสือพร้อม
คุมนลขท่ีหนังสือลงใน Excel และใน
ระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคนื
นจ้าของนรื่อง 

5 นาท/ี1 
ฉบับ

1

เจ้าของเร่ือง

นายนวพล 
ธุระนสร็จ

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนรง่ด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรอืผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที



ข้ันตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอกกรณีอธิการบดีลงนาม

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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1

2

กรณีนอกนหนืออำานาจ

นลขานุการผู้บริหาร
 รับนร่ืองนพื่อนสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

3

พจิารณาลงนามอธิการบดี
พิจารณาลงนาม

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

นลขานุการผู้บริหาร
บันทึกคำาสั่งการ นลขานุการทำาการลงคุมแ้มม ก่อน

ส่งคนืงานธุรการกองกลาง

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการ

4

งานธุรการกองกลาง
ออกเลขที่หนังสอื

5 นาท/ี1 
ฉบับ

2

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. งานธุรการออกนลขท่ีหนังสือพร้อม
คุมนลขท่ีหนังสือลงใน Excel และใน
ระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคนื
นจ้าของนรื่อง 

เจ้าของเร่ือง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



จัดทำาร่างหนังสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บรหิาร    
    ท่ีนก่ียวข้อง

รับนรื่องนพ่ือนสนอ

รองอธิการบดีที่นก่ียวข้อง
พิจารณาลงนาม

กรณีนอกนหนือ
อำานาจ

นลขานุการผู้บรหิาร
รับนรื่องนพ่ือนสนอผู้บรหิาร

อธิการบดี
พิจารณาลงนาม

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

งานธุรการกองกลางออก
นลขท่ีหนังสือ

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนการเสนอร่างหนังสือ

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

จุดน ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการนคล่ือนไหวของงาน

ไม่ถูกต้อง

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม

กรณีผู้อำานวยการ
กองกลางลงนาม



ขั้นตอนการนสนอหนังสือรองอธิการบดีพจิารณาลงนาม

ข้ันตอนการนสนอหนังสือรองอธิการบดีพิจารณาลงนาม

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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1 วัน

3

1. หัวหน้างานธุรการตรวจก่อนนำานสนอต่อ
ผู้อำานวยการกองกลาง
2. กรณีถูกต้อง ผู้จัดทำารา่งหนังสือพิมพ์
ฉบับจริง  พร้อมแนบสำานนานพื่อนำานสนอ
ผู้อำานวยการกองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่าร่างหนังสือ
ไม่ถูกต้อง ส่งคืนนพ่ือแก้ไขใหม่

ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทานก่อน
นำานสนอต่อผู้บริหาร
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่าร่างหนังสือ
ไม่ถูกต้อง ส่งคืนผู้จัดทำารา่งหนังสือ นพื่อ
แก้ไขใหม่

4

25 นาท/ี1 
ฉบับ

ผู้อำานวยการ
กองกลาง

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนร่ืองนร่งด่วน ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

ผู้บริหารผู้บริหารพิจารณาลงนาม
แล้วแต่ภาระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

1. จัดทำาร่างหนังสือ 
2. อ่านนนือ้หาในหนังสือให้นข้าใจ จับ
ประนด็นสำาคัญของหนังสือ
3.  พมิพ์ร่างหนังสือในนครื่อง
คอมพิวนตอร์ ตามชนิดของหนังสือ 
นช่น หนังสือภายใน หรือ หนังสือ
ภายนอก
4. ตรวจทานคำาถูกผิดและสำานวนใน
ร่างในนคร่ืองคอมพิวนตอร์ให้ถูกต้อง
ก่อนพมิพ์ (สำานนา)
5. พมิพ์สำานนาแล้วอ่านตรวจทาน
ความถูกต้องอีกคร้ังไม่ถูกต้อง

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พจิารณา

นลขานุการผู้บริหาร    
    ที่นกี่ยวข้อง

รับนร่ืองนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

หัวหน้างาน
ธุรการ

1 วัน

ถูกต้อง

ถูกต้อง

2

5

นายนวพล 
ธุระนสร็จ

1 วัน

จัดทำาร่างหนังสือ

1

ไม่ถูกต้อง

A

6

7

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงานธุรการ
กองกลาง

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ
พร้อมลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือ
ในระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคนื
นจ้าของนรื่อง 

5 นาท/ี1 
ฉบับ

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนรง่ด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรอืผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที

1 วัน
นลขานุการผู้บริหาร

คุมแ้มม

งานธุรการกองกลางออก
นลขท่ีหนังสือ

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

A

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ข้ันตอนการนสนอหนังสือผู้อำานวยการกองพิจารณาลงนาม

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

Ph
as

e
Ph

as
e

1

2

กรณีผู้อำานวยการกองกลางลงนาม
ผู้อำานวยการกองตรวจสอบความ
ถูกต้องของนอกสาร นพื่อพจิารณาลง
นาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนนจ้าของนรื่องทำาการแก้ไข

งานธุรการกองกลางออก

นลขที่หนังสือ

1.  ธุรการรับแ้มมคนืจากผู้อำานวยการ
กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือท่ีนสนอ
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ 
ภายในของหน่วยงาน
3.  Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่ง
หน่วยงานท่ีนกี่ยวข้อง 

5 นาท/ี1 
ฉบับ

1

1 วัน

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

ผู้อำานวยการ

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ข้ันตอนการนสนอหนังสืออธิการบดีพิจารณาลงนาม

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

Ph
as

e
Ph

as
e

Ph
as

e
Ph

as
e

1

2

กรณีนอกนหนืออำานาจ

นลขานุการผู้บริหาร
 รับนร่ืองนพื่อนสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

3

พจิารณาลงนาม
อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย
พิจารณา

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

แล้วแต่ภาระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

นลขานุการผู้บริหาร

คุมแ้มม

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงานธุรการ
กองกลาง

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ ม้ม
นสนอ   ช่วงนช้า 9.30 น. 
และ 11.30 น.  ช่วงบ่าย 
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

4

5 นาท/ี1 
ฉบับ

คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.  
ช่วงบ่าย 14.00 น. 
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน     
ให้งานธุรการรีบ
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที

2

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ
พร้อมลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือ
ในระบบ UP-eDocument
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคนื
นจ้าของนรื่อง 

1 วัน

1 วัน

1 วัน

งานธุรการกองกลางออกนลขท่ีหนังสือ

เจ้าของเร ื่องจดัท าหนงัสือ

นายนวพล 
ธุระนสร็จ



ธุรการ
รับหนังสือ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม

นลขานุการผู้บรหิาร    
    ท่ีนก่ียวข้อง

รับนรื่องนพ่ือนสนอ

รองอธิการบดีที่นก่ียวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนการเสนอหนังสือส่งภายในกรณีที่ผู้อ านวยการกองลงนาม

นจ้าของนรื่อง
จุดน ร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการนคล่ือนไหวของงาน

ธุรการออกเลข

กรณีหนังสือขออนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

งานธุรการกองกลาง
คุมแ้มม

ถูกต้อง

ถูกต้อง



ข้ันตอนการนสนอหนังสือส่งภายในกองกลาง

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

P h a s ePh
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e

1
2

นลขานุการผู้บริหาร    
    ที่นกี่ยวข้อง

รับนรื่องนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

งานธุรการกองกลาง
ตรวจนช็ค

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ /อนุมัติ

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงาน
ธุรการกองกลาง

1. งานธุรการตรวจนช็ค 
2. ทำาสำานนานก็บไว้นป็นหลักนาน
จำานวน 1 ชุด และจัดนก็บนป็น file 
โดยแยกออกนป็น Folder

นวพล  ธุระนสร็จ
1 วินาที/1

ฉบับ

นจ้าของนรื่อง

2

3

4

5



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

Ph
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e

1

ธุรการ
รับหนังสือ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทาน
การให้ข้อมูลประกอบการพจิารณา
และนสนอความคดินห็น นพื่อนำานสนอ
ต่อผู้บริหาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

กรณีหัวหน้างานลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ

2

3

4

2

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

นวพล  ธุระนสร็จ

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือนพื่อขอ
อนุมัติโดยได้รับการลงนามจาก
หัวหน้างานและออกนลขบันทึก
ข้อความของหน่วยงานนรียบร้อยแล้ว

หัวหน้างานธุรการตรวจสอบและให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและนสนอ
ความคิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อ
ผู้อำานวยการกองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่า 
หนังสือไม่ถูกต้อง ส่งคนืงานธุรการ
นพื่อประสานส่งให้นจ้าของนร่ืองแก้ไข
ใหม่

รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
หัวหน้างานธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าของนรื่องนพื่อทำาการแก้ไข



ข้ันตอนการนสนอหนังสือส่งภายในกองกลาง

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ

P h a s ePh
as

e
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h
as

e
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h
as

e
P

h
as

e
P

h
as

e

1
2

นลขานุการผู้บริหาร    
    ที่นกี่ยวข้อง

รับนรื่องนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

งานธุรการกองกลาง
รับแ ม้ม

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า 
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง 
และนำานสนอผู้บริหาร

ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ /อนุมัติ

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคนืงาน
ธุรการกองกลาง

นวพล  ธุระนสร็จ
1 วินาที/1

ฉบับ

นจ้าของนรื่อง

2

3

4

5

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสารท่ีนสนอ
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน
โปรแกรม Excel
4. Scanนอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู ่ ก่อนส่งคืนนจ้าของนร่ือง
หน่วยงานท่ีนกี่ยวข้อง



ข้ันตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง

ผังกระบวนการ หมายนหตุรายละนอียดงานลำาดับ ระยะนวลา ผู้รับผิดชอบ
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as

e
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h
as

e

1

ธุรการ
รับหนังสือ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

หัวหน้าธุรการ
ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ธุรการออกเลข

ถูกต้อง

ถูกต้อง
รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
หัวหน้างานธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าของนรื่องนพื่อทำาการแก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร 
นพื่อพจิารณาลงนาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง     
ให้ส่งคนืนจ้าหน้าท่ีธุรการนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนร่ืองทำาการ
แก้ไข

1.  ธุรการรับแ้มมคนืจากผู้อำานวยการ
กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือท่ีนสนอ
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ 
ภายในของหน่วยงาน

กรณีผู้อำานวยการลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ

2

3

4

2

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

5 วินาที/1
ฉบับ

1 วินาที/1
ฉบับ

นวพล  ธุระนสร็จ

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

นวพล  ธุระนสร็จ
5



ผู้ประสงค์ยืมกรอกแบบฟอร์ม

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง

ข้ันตอนการให้บรกิารยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของกระบวนกำร

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำงกำรเคล่ือนไหวของงำน

ตรวจสอบรำยละเอียดกำรขอยืมวัสดุ 
ครุภัณฑ์

กรณีไม่อนุมัติ

แจ้งผลกำรขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

เมื่อใช้งำนวัสดุ ครุภัณฑ์เสร็จสิน้แล้ว ผู้ขอใช้
วัสดุ ครุภัณฑน์ ำวัสดุ ครุภัณฑค์ืน

เสนอหัวหน้ำงำน

ติดต่อขอรับวัสดุ ครุภ ัณฑ์

ไม่ถ ูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง



ขั้นตอนการให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ล าดับ

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 

 

10 นาที 

1. ผู้ประสงค์ยมืวัสดุ ครุภัณฑ ์กรอกแบบฟอร์มการ

ขอใชร้ถยนต์กองกลาง    

2. ด าเนนิการจองล่วงหนา้ก่อนใชง้านอย่างนอ้ย   

1-3 วัน 

ผู้ขอใช ้

2 

 

15 นาที 

1.  ตรวจสอบรายละเอยีดการขอยืมรายการวัสดุ

ครุภัณฑ์                     

2. ตรวจสอบการใช้วัสด ุครุภัณฑ์ 

เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

3 

 

1 วัน 
เสนอแบบฟอร์การขอยมืวัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่านหัวหน้า

งานธุรการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

หัวหน้างาน

ธุรการ 

5 

 

1 วัน เสนอผู้อ านวยการกองกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผู้อ านวยการ

กองกลาง 

6 

 

1 นาที 
เจ้าหนา้ที่พัสดุจะโทรแจ้งการผลการขอใชร้ถ 

อนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิ
เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

7 

 

10 นาที 

เจ้าหนา้ที่พัสดุจัดเตรียมของเพื่อให้ผู้ขอยมืวัสดุ 

ครุภัณฑ์ด าเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย 

จ านวนของวัสด ุ ครุภัณฑ์ท่ียืม พร้อมลงลายมอืช่ือ

ผู้ยืม  

เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

8 

 

15 นาที 

1. เจ้าหนา้ที่พัสดุด าเนินการตรวจสอบสภาพความ

เรียบร้อย จ านวน ของวัสดุ ครภุัณฑท่ี์ยืม พรอ้มลง

ลายมอืช่ือรับคืน 

2. น าวัสดุ ครุภัณฑเ์ก็บเข้าที ่

เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

 



กองแผนงำนแจ้งปฏิทินงบประมำณ

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง

ข้ันตอนการจัดท าค าของบประมาณ

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของกระบวนกำร

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำงกำรเคล่ือนไหวของงำน

จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี

บันทึกค ำของบประมำณในระบบ   
ของกองแผนงำน

จัดท ำเล่มแผนกำรใช้จ่ำย   
งบประมำณกำรเงินประจ ำปี

ประชุมพิจำรณำค ำของบประมำณ



ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอยีดงำน ผู้รบัผิดชอบ

1
1. รับแจง้ปฏทิินงบประมาณจากกองแผนงาน                                   2. 

แจง้ปฏทิินใหห้นว่ยงานภายในกองกลาง ทราบ
งานธุรการ

2 15 วัน

1. รวบรวมค าของบประมาณการจัดซื้อจัดจา้ง การใชจ้า่ยเงนิจากหนว่ยงาน

ภายในกองกลาง                                                     2. ตรวจสอบค าขอ

งบประมาณของหนว่ยงานภายในกองกลาง

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

3 2 วัน เสนอค าขอตัง้งบประมาณใหบุ้คลากรในหนว่ยงานพจิารณา นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

4 1 วัน เสนอผู้อ านวยการกองกลาง เพื่อตรวจสอบและพจิารณาอนุมัติ ผู้อ านวยการ

5 1 วัน

1. กรอกรายละเอียดงบประมาณใน http://www.plan.up.ac.th/               2. 

พมิพค์ าของบประมาณจากระบบกองแผนงานและจัดท าหนังสอืสง่ค าขอตัง้

งบประมาณ เสนอผู้อ านวยการลงนาม เพื่อน าสง่ใหก้องแผนงานตอ่ไป

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

6 15 วัน
จัดท าเลม่แผนการใชจ้า่ยงบประมาณการเงนิประจ าปี เพื่อแจง้ใหห้ัวหนา้งาน

และบุคลากรในหนว่ยงานทราบ
นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

ขัน้ตอนกำรจัดท ำค ำของบประมำณ

กองแผนงานแจง้ปฏิทินงบประมาณ 

จัดท าค าของบประมาณประจ าป ี

ประชุมพิจารณาค าของบประมาณ 

เสนอผู้อ านวยการ

กอง           

บันทึกค าขอตัง้งบประมาณในระบบ

ของกองแผนงาน 

จัดท าเล่มแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณการเงนิประจ าป ี



ส ำรวจควำมต้องกำรใช ้

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง

ข้ันตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของกระบวนกำร

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำงกำรเคล่ือนไหวของงำน

ร่ำงแผนจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำปี

น ำส่งกองคลัง

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

รับแผนท่ีได้ควำมเห็นชอบ

จัดท ำรำยงำน



ล ำดบั ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอยีดงำน ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

1 7 วัน

งานพัสดทุ าหนงัสอืแจง้เวยีน

หนว่ยงานภายในกองกลาง เพื่อขอ

ขอ้มลูความตอ้งการใชว้ัสด ุครุภณัฑ์

เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ

2 3 วัน

1. รวบรวมความตอ้งการจากขอ้มลูที่

ไดรั้บ พร้อมน าแผนปฏบิตักิารประจ าปี

เปน็ขอ้มลูในการร่าง

เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ

3
เสนอหวัหนา้เจา้หนา้ทีพ่ัสดตุรวจสอบ 

และลงนาม

4
เสนอแผนผู้อ านวยการกองกลาง เพื่อ

ทราบและขอความเหน็

5 5 นาที
ท าบนัทกึขอ้ความเพื่อน าสง่แผนให้

กองคลงัด าเนนิการเสนอมหาวทิยาลยั
เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ

6 5 นาที่

1. ด าเนนิการปดิประกาศ                 

 2. ด าเนนิการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์

กองกลาง

เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ

7 1 วัน

1. ตรวจสอบขอ้มลูการจัดซื้อจัดจา้ง

วัสด ุครุภณัฑต์ามแผนประจ าป ี        

        2. จัดท ารายงานการจัดซื้อจัด

จา้งวัสดคุรุภณัฑร์ายไตรมาส            

            3. เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

เจา้หนา้ทีพ่ัสดุ

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

ส ำรวจควำม

ต้องกำรใช้ 

น ำส่งกองคลัง 

จัดท ำรำยงำน 

 รับแผนที่ได้รับควำมเห็นชอบ 

ร่ำงแผนจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประจ ำป ี

ผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำ

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
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ตรวจเช็คปริมำณน้ ำมัน

ผู้อ ำนวยกำรกอง

ข้ันตอนการจัดท าเบิกจ่าย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์กองกลาง

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของกระบวนกำร

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำงกำรเคล่ือนไหวของงำน

เติมน้ ำมัน

ควบคุมกำรใช้น้ ำมัน

จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำย

หัวหน้ำงำน

ผู้บริหำรพิจำรณำ

จัดท ำใบขอเบิกเงิน

หัวหน้ำงำน

ผู้อ ำนวยกำร

ส่งกองคลัง



ล ำดบั ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอยีดงำน ผู้รบัผิดชอบ หมำยเหตุ

1 1 นาท ี/ฉบบั 1.ตรวจเ ช็คปริมาณ น ้ามนั                 

 2.เ ขยีนใบส ัง่จา่ยน ้ามนั

เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุ

2 เ สนอผู้อ้านวยการพจิารณ าอนมุตัิ

3 1 ชั่วโมง เ จา้หนา้ท ีพ่ัสดนุ้ารถไปเ ตมิน ้ามนั เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุ

4 5 นาท ี่

ลงรายละเ อยีดการเ ตมิน ้ามนัใน

ทะเ บยีนควบคมุการจัดซ  ือน ้ามนั

เ ช ือเ พลงิ

เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุ

5 20นาท ี/ฉบบั

1.เ ม ือ่ไดรั้บใบสง่ของจากบริษทัน ้ามนั 

จะจัดท ้าเ อกสาร มพ .กค 02             

    2.ปริ นส ้าเ นา -ค ูม่อืทะเ บยีนรถ

,มพ.กค 01 ท ีท่ ้าไวต้ั งแตต่น้ป ีงปม , 

รายงานขอซ  ือน ้ามนั พร้อมรับรอง

ส ้าเ นาทกุฉบบั    3.เ ขา้ระบบ ERP 

สร้างเ อกสารใบ PO ออกใบตรวจรับ   

                           4.ให ้

คณ ะกรรมการตรวจรับเ ซน็ ใบตรวจ

รับ                                            

    5.ใหก้ารเ งนิตดังบประมาร ในใบ 

มพ.กค 02

เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุ

ขั้นตอนกำรจัดท ำเบกิจ่ำย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลงิ รถยนต์กองกลำง

ตรวจเช็คป ริมาณ

น ้ามัน 

ผูอ้้านวยก าร

เติมน ้ามัน 

จัดท้าเอกสารเบ ิกจา่ย 

คว บ คุมก ารใช้น ้ามัน 



6

1.เ สนอชุดเ อกสารเ บกิจา่ย ใหห้นา้

ตรวจสอบและลงนาม ผู้ตรวจสอบ ใน

ใบ มพ.กค 02

7

1.เ สนอผู้บริหารพจิารณ าอนมุตั ิ

ใบมพ.กค 02                               

 2.ผู้บริหารลงนาม ทราบ ในใบ ตรวจ

รับ

7 5นาท ี/ฉบบั

1.เ ม ือ่ไดรั้บเ อกสารท ีไ่ดรั้บการอนมุตั ิ

ในใบ มพ.กค02 และ ลงนาม ทราบ ใน

ใบตรวจรับ จะจัดท ้าใบขอเ บกิเ งนิใน 

ระบบ ERP

เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุ

8

1.เ สนอหวัหนา้งาน ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งและลงนาม ในใบขอเ บกิ

เ งนิ

9
1.เ สนอผู้อ้านวยการตรวจสอบและลง

นาม ผู้เ บกิ ในใบขอเ บกิเ งนิ

10 2นาท ี/ฉบบั

1.เ พิ่มขอ้มลูในระบบตดิตามเ อกสาร    

 2.ตดิบาร์โคต๊                              

 3.สแกนเ อกสารเ บกิจา่ยท ั งหมดเ กบ็   

  4.สง่กองคลงั

เ จา้หนา้ท ีพ่ัสด ุส่งกองคลัง 

หัวหนา้งาน

จัดท้าใ บ ขอเบ ิกเงิน 

หัวหนา้งาน    

ผูอ้้านวยก าร

ผูบ้ ริหาร

พิจารณา 



24 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการด าเนินงานธุรการ
(การเสนอใบลา)

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

บุคลากรภายในกองกลางกรอกแบบฟอร์มการลา ป่วย กิจ พักผ่อน คลอด
และ อุปสมบท

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบจ านวนวันลา ท่ีเคยลามาแล้ว

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม และท าสรุป
ประจ าเดือน

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น

งานบุคคล แจ้งบุคลากรท่ีขออนุมัติลา ว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่
อนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณา

กรณีอยู่ในอ านาจ กรณีนอกเหนอือ านาจ
ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต

ถูกต้อง



ข้ันตอนเสนอใบลา

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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 - รับเอกสารและด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลจ านวนวันลา
- ระเบียบแนวปฏิบัติการลา

ส่งเอกสารการขออนุมัติลาป่วย กิจ 
พักผอ่น คลอด และอุปสมบท

หัวหน้างานให้ความเห็ยชอบ 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ให้ลา

แจ้งผลการขออนุมัติให้บุคลากรที่
ขออนุมัติลา ทราบว่าได้รับการ
อนุมัติหรือไม่

ผูอ้ านวยการกองกลาง /ผูท่ี้
ได้รับมอบหมายแทน  อนุมัติ/ไม่
อนุมัติ

1

2

3

20 นาที

บุคลากร กองกลาง

1 วัน

1 วัน

5 นาที

(รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอใบลา)

บุคลากรภายในกองกลางกรอก
แบบฟอร์มการลา ป่วย กิจ พักผ่อน 

คลอดและ อุปสมบท

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบ
จ านวนวันลา ท่ีเคยลามาแล้ว

ผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน 
พิจารณาให้ความเห็น

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้า
แฟ้ม และท าสรุปประจ าเดือน

งานบุคคล แจ้งบุคลากรท่ีขออนุมัติ
ลา ว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

หรือไม่อนุมัติ

1 นาที เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม 

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

5

6

- ใบลากิจ     
ลาพักผ่อน 
ต้องส่งใบลา
ล่วงหน้า 3 วัน

- ลาป่วยเกิน 
3 วัน ต้องมี
ใบรับรอง
แพทย์

- ลากิจ 
พักผ่อนติด
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ต้องมี
บันทึกช้ีแจง



ขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
ศึกษาต่อ

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

บุคลากรจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อศึกษาต่อ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต/          
ไม่อนุญาต

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการต่อไป

งานบุคคล แจ้งบุคลากรท่ีขอลาศึกษาต่อว่าได้รับการ

พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

เก็บรวบรวมเอกสารลาศึกษาต่อเข้าแฟ้ม

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ไม่อนุญาต

ไม่อนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ



ลาศึกษาต่อ ลาศึกษาต่อ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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e
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1

2

รายละเอียดและขั้นตอนการขออนุญาตสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ

4

5

7

3

6

บุคลากรจัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัครสอบแข่งเพื่อศึกษาต่อ

นางสาวสิริพร  กาจินา30 นาที

งานบุคคลตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอหากบันทึกข้อความผดิ
ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไข

ต่อไป

เสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน 
พิจารณาให้ความเห็น

เสนอผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาอนุญาต/             

 ไม่อนุญาต

เสนออธิการบดี/พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

งานบุคคล แจ้งบุคลากรท่ีขอลา
ศึกษาต่อว่าได้รับการพิจารณา

อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

เก็บรวบรวมเอกสารการลาศึกษาต่อ
เข้าแฟ้ม 

นางสาวสิริพร  กาจินา

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการ

รองอธิการบดี

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

10 นาที

5 นาที

ผูอ้ านวยการกองกลาง 

แจ้งผลการพิจารณา

เก็บรวบรวมเอกสาลาศึกษาต่อ
เข้าแฟ้ม

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

งานบุคคลด าเนนิการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง

บุคลากรจัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อ

ศกึษาต่อ

5 นาที
ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการลาศึกษา
ต่อของบุคลาการมหาวิทยาลัย
พะเยา

นางสาวสิริพร  กาจินา8
ส่งเอกสาร



ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ
การศึกษา

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

บุคลากรท าหนังสือขออนุมัติเพ่ิมวุฒิ/ปรับวุฒิ

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม 

ไม่ถูกต้อง

ส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการปรับฐานข้อมูล

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิ/ปรับวุฒิ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต/          
ไม่อนุญาต

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ไม่อนุญาต

ไม่อนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

อนุมัติ

ถูกต้อง

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

อนุมัติ



ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิการศึกษา ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒ/ิปรับวุฒิการศึกษา

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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e
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P
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รายละเอียดและขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/
ปรับวุฒิการศึกษา

1

2

4

5

7

3

6

บุคลากรจัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัครสอบแข่งเพ่ือศึกษาต่อ

นางสาวสิริพร  กาจินา

งานบุคคลตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอหากบันทึกข้อความผิด
ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไข

ต่อไป

เสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน 
พิจารณาให้ความเห็น

เสนอผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาอนุญาต/             

 ไม่อนุญาต

เสนออธิการบดี/พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

จัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ด าเนินการปรับฐานข้อมูล

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอ
อนุมัติเพ่ิมวุฒิ/ปรับวุฒิ

นางสาวสิริพร  กาจินา

ผู้อ านวยการกองกลาง

รองอธิการบดี

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

10 นาที

1 นาที

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาอนุญาต/              

ส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณา

งานบุคคลด าเนนิการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

บุคลากรจัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ

ศกึษาตอ่

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอ
อนุมัติเพ่ิมวุฒิ/ปรับวุฒิ

2 นาที เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม นางสาวสิริพร  กาจินา8
เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม 

1 นาที

30 นาที

1 วัน

1 วัน

1 วัน

หัวหน้างานธุรการ



(การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง)

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

บุคลากรสแกนน้ิว

เข้า-ออก

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบการสแกนน้ิวของบุคลากรประจ าวัน      
จากระบบสแกนน้ิว

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

จัดท ารายงานประจ าวัน

งานบุคคลด าเนินการ
สรุปประจ าเดือนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานบุคคลด าเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน /ผูอ้ านวยการ
กองกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดเก็บส าเนาเอกสารเข้าแฟ้ม

ไม่ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง



(การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง) (การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง)

ผังกระบวนการล าดับ
ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
หมาย
เหตุ ผังกระบวนการล าดับ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
หมาย
เหตุ
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e
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P
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P
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รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอสรุป
ปฏิบัติงานของบุคลาการกองกลาง

บุคลากรสแกนน้ิว
เข้า-ออก

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบการ
สแกนน้ิวของบุคลากร

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
พิจารณาลงนาม

จัดท ารายงานประจ าวัน

งานบุคคลด าเนินการ
สรุปประจ าเดือนนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ปะรจ าเดือน

งานบุคคลด าเนินการเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน /ผูอ้ านวยการกองกลาง       

/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

บุคลากรภายในกองกลางการสแกน
น้ิวเข้า – ออกท่ีเครื่องสแกน

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบการสแกน
นิว้ของบุคลากรประจ าวัน                         

จากระบบสแกนนิว้

จัดท ารายงานประจ าวันลงใน
ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของ

บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัย
พะเยา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
พิจารณาลงนาม

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม
และรวบรวมข้อมูลวันขาด/ลา/มาสาย
สรุปประจ าเดือน

10 นาที

15 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

1.จัดท าหนังสือรายงานการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
2.งานบุคคลด าเนินการสรุปการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ 
มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าเดือน
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน /
ผู้อ านวยการกองกลาง /รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม 
5 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

1

2

3

4

5

6

6

8

7

ส่งสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจ าเดือน ให้กองการเจ้าหน้าท่ี

จัดเก็บส าเนาเอกสารเข้าแฟ้ม

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ
ต่อไป

 60 นาที

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

1 วัน

1 วัน



    (ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ)

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตร)

งานบุคคลด าเนนิการตรวจสอบการ เสนอใบเบิกสวัสดิการ

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ด าเนนิการตอ่ไป

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพ่ือน าส่งกองคลัง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง



ข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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งานบุคคลด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ใบ
เบิกสวัสดิการ

ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร)

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพ่ือน าส่งกองคลัง

ผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม อนุมัติเบิกค่า
สวัสดิการ

1

2

3

15 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

    (รายละเอียดและขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ)

ส่งเอกสารให้กองคลังที่
ด าเนินการต่อไป

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวกนกพร ปาผัด

นางสาวกนกพร ปาผัด

4

5

6

ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตร)

งานบุคคลด าเนนิการ
ตรวจสอบการ เสนอใบเบิก

สวัสดิการ

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

ส่งเอกสารให้กองคลัง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงิน

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

5 นาที



ขั้นตอนการยืมเงิน

ขั้นตอนการเบิกเงิน

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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(รายละเอียดและขั้นตอนการยืมเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวันสแกนน้ิว
เข้า-ออก

งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบการ
สแกนน้ิวของลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน      

จากระบบสแกนน้ิว 

ผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

ขออนุมัติยืมเงินค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว(รายวัน) ประจ าเดือน 

เสนอกองแผนจัดท าใบยืมเงิน

รองอธิการบดีฝฝา่ยบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยการเงินและบัญชี ติดบาร์
โค๊ด  เพ่ือน าส่งกองคลังออกเช็ค 

ท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว(รายวัน) 
ประจ าเดือน 

1.ตรวจสอบข้อมูลการสแกนน้ิวของ
ลูกจ้างช่ัวคราวรายวันจากระบบ
สแกนน้ิว เพ่ือค านวณรายเดือน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

น าเอกสารยืมเงินลูกจ้างช่ัวคราวส่ง
กองแผนงานออกใบยืมเงิน

ผูอ้ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม อนุมัติยืมเงิน

1

2

3

60 นาที

ลูกจ้างช่ัวคราว1 เดือน

เสนอเอกสารใหร้องอธิการบดีฝ่าย
บริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติใบ
ยืมเงิน

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

กองแผนงาน

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

5

6

7

8

ลูกจ้างช่ัวคราวรายวันสแกนน้ิว
เข้า-ออก ตลอดท้ังเดือน

นางสาวสิริพร  กาจินา90 นาที

ส่งเอกสารให้หน่วยการเงินและ
บัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกอง
คลังท าการออกเช็คต่อไป 

นางสาวกนกพร ปาผัด

(ขั้นตอนการเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เสนอกองแผนจัดท าใบเบิกเงินเพ่ือ
เสนอหัวหน้างานและผูอ้ านวยการ
กองอนุมัติ

หน่วยงานการเงิน ติดบาร์โค๊ด เพื่อ
น าส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

1

2

3

นางสาวสิริพร  กาจินา60 นาที

กองแผนงาน

นางสาวกนกพร ปาผัด

4

5

6

งานบุคคลท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว   
(รายวัน) ประจ าเดือน พร้อมหลักฐาน
การเบิกจ่าย

ท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว(รายวัน) 
ประจ าเดือน พร้อมหลักฐานการ

เบิกจ่าย

เสนอกองแผนจัดท าใบเบิก
เงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงิน

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน



    (ขั้นตอนการยืม OT)

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

บุคลากรสแกนน้ิว เข้า-ออก ประจ าเดือน

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมปฏิบัติงำนในวนัหยุดและนอกเวลำท ำกำร 
ประจ ำเดือน

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เสนอหน่วยการเงิน

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพ่ือน าส่งกอง
คลัง

    (ขั้นตอนการเบิก OT)

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนมัุติเบิกเงินค่ำปฏิบตัิงำนในวันหยุดและนอกเวลำท ำกำร 
ประจ ำเดือน พร้อมหลักฐาน เพ่ือท าเบิกจ่าย

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เสนอกองแผนงานจัดท าใบเบิกเงิน

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกอง
คลัง



ข้ันตอนการยืมเงิน

ข้ันตอนการเบิกเงิน

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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(รายละเอียดและข้ันตอนการยืมOT)

บุคลำกรกองกลำง วนัสแกนนิว้
เข้ำ-ออก

ขออนุมัติปฏิบ ัติงานขออนุมตัิปฏิบัติงำนใน
วันหยดุและนอกเวลำท ำกำร ประจ ำเดือน

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

ท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติยืมเงินค่ำ
ปฏิบัติงำนในวนัหยุดและนอกเวลำท ำกำร 

ประจ ำเดือน 

เสนอกองแผนจัดท าใบยืมเง ิน

รองอธิการบดีฝฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด  
เพื่อน าส่งกองคลังออกเช็ค 

ขออนุมตัิยืมเงินคำ่ปฏิบตัิงำนในวันหยุด
และนอกเวลำท ำกำร ประจ ำเดือน 

1. จัดท าหนังสือขออนุมตัิปฏิบัติงำนใน
วันหยดุและนอกเวลำท ำกำร ประจ ำเดือน 
เสนอหัวหน้ำงำน ผู้อ  ำนวยกำร รอง
อธิกำรบดีผ่ำยบริหำร อนมุัติ
2.งานบุคคลด าเนินการตรวจสอบการ
สแกนนิว้ของบุคลำกรกองกลำง          
จากระบบสแกนนิว้ ในวันหยดุและนอก
เวลำท ำกำร ค านวณระยะเวลาการมา
ปฏิบัติงานตลอดท้ังเดือน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

น าเอกสารยืมเงินลูกจ้างชั่วคราวส่งกอง
แผนงานออกใบยืมเงิน

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม อนุมัติยืมเงิน

1

2

3

60 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา1 เดือน

เสนอเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติใบยืมเงิน

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

กองแผนงาน

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

5

6

7

8

บุคลำกรกองกลำงรำยวนัสแกนนิว้
เข้า-ออก ตลอดท้ังเดือน

นางสาวสิริพร  กาจินา30 นาที

ส่งเอกสารให้หน่วยการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลังท าการออก
เช็คต่อไป 

นางสาวกนกพร ปาผัด

(ข้ันตอนการเบิกเงินค่า OT)

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เสนอกองแผนจัดท าใบยืมเง ิน

หน่วยงานการเงินและบัญช ีติดบาร์โค๊ด 
เพื่อน าส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

1

2

3

นางสาวสิริพร  กาจินา60 นาที

กองแผนงาน

นางสาวกนกพร ปาผัด

4

5

6

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิก
เงินค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว   (รำยวัน) 
ประจ ำเดือน พร้อมหลักฐานสแกนน้ิว
ประจ าเดือน เอกสารขออนุมัติ เอกสารยืมเงิน
เพ่ือท าเบิกจ่าย

ท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติเบิกเงินค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงช ั่วครำว(รำยวัน) ประจ ำเดือน 

พร้อมหลักฐาน เพ่ือท าเบิกจ่าย

เสนอกองแผนจัดท าใบยืมเง ิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน



จัดท าบันทึกข้อความขอ
อนุมัติอัตราก าลัง

อัตราทดแทนอัตราใหม่

ข้ันตอนการด าเนนิการคัดเลือกบุคลากร

อนุมัติ

รองอธิการบดี (ท่ี
ได้รับมอบหมาย

รองอธิการบดี (ท่ีได้รับ
มอบหมาย

น าเข้าท่ีประชุมรอง
อธิการบดี

ไม่อนุมัติ

ส่วนงานขออนุมัติ 
- จัดท าประกาศรับสมัคร หรือ ขอรายช่ือผู้สมัครจากกองการ

เจ้าหน้าท่ี

แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ (ตามความเหมาะสมของส่วนงาน
2. คณะกรรมการคุมสอย (ต้องมีผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
3. คณะกรรมการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
   - รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมาย )  ประธานกรรมการ
   - รองอธิการบดีผู้ดูแลส่วนงาน /ผู้ช่วยอธิการบดี   กรรมการ
   - ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ
   - ผู้อ านวยการกองการเจ ้าหน้าที่  กรรมการ
  - หัวหน้างานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง  กรรมการ
4. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ด าเนินการ
 - ส่งต้นฉบับข้อสอบ พร้อมกระดาษค าตอบ 
มายังกองการเจ้าหน้าท่ี ก่อนการจัดสอบอย่าง
น้อย 3 วันท าการ พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดข้อสอบ
- ส่งรายช่ือผู้ตรวจข้อสอบ

จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ

คัดเลือกผูมี้สิทธ์ิสอบข้อเขียน และจัดท าบันทึกข้อความอนุมัติ
ด าเนินการ สอบข้อเรียนโดยแนบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ

ข้อเขียน

จองห้องสอบ

สอบข้อเขียนร่วมกับกองการเจ้าหน้าท่ีและจัดท าบันทึก
ข้อความรายงานผลสอบข้อเขียน

รายงานผลการสอบข้อเขียนและขออนุมัติก าหนดวันสอบ
สัมภาษณ์จากประธานกรรมการ

จัดสอบสัมภาษณ์และจัดท าบันทึกข้อความอนุมัติสอบ
สัมภาษณ์โดยแนบรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน

ขออนุมตัิจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ  สงักัด 
กองกลำง

จุดเริ่ มต้นและสิน้สุดของกระบวนกำร

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ

ทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน



ข้ันตอนการสรรหา

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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(ข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือกบุคลากร)

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติอัตราก าลัง

จัดท าประกาศรับสมัคร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ท าการสอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ    
(ตามความเหมาะสมของส่วนงาน)
2. คณะกรรมการคุมสอบ (ต้องมีผู้แทน
จากกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
3. คณะกรรมการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
   - รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมาย 
ประธานกรรมการ
   - รองอธิการบดีผู้ดูแลส่วนงาน /ผู้ช่วย
อธิการบดี   กรรมการ
   - ผู้อ านวยการกองกลาง  กรรมการ
   - ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
กรรมการ
  - หัวหน้างานบริหารต าแหน่งและ
อัตราก าลัง   กรรมการ
4. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการ

งานบุคคล ด าเนินการจัดท าบันทึก
ข้อความประกาศรับสมัคร ก าหนด
คุณสมบัติ ระยะเวลารับสมัคร  และขอ
รายช่ือผู้สมัคร จากองการเจ้าหน้าท่ี

ด าเนินการตรวจสอบห้องว่างเพื่อ
ด าเนินการจองเพื่อจัดสอบ

1

2

5

120 
นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา60 นาที

120 นาที

 420 
นาที

เสนอรองอธิกำรบดี

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

6

7

8

9

10

จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติอัตราก าลัง

นางสาวสิริพร  กาจินา420 นาที

ตรวจสอบคุณสมบัติ

1.คัดเลือกผู้มสีิทธิ์สอบข้อเขียน และจัดท า
บันทึกข้อความอนุมัติด าเนินการ สอบข้อ
เรียนโดยแนบรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบ
ข้อเขียน
2. ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ
3.โทรนัดผู้สมัครมาสอบข้อเขียน

จองห้องสอบ

สอบสัมภาษณ์
จัดสอบสัมภาษณ์และจัดท าบันทึก
ข้อความอนุมัติสอบสัมภาษณ์โดย
แนบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเข ียน

ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  
สังกัด กองกลาง

ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา    
สังกัด กองกลาง

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

780 นาที

180 นาที

60 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

รองอธิกำรบดี (ท่ีได้รับ
มอบหมำย

น ำเข้ำท่ีประชุมรองอธิกำรบดี
พิจำรณำ อนุมติั

น ำเข้ำท่ีประชุมรอง
อธิกำรบดพีิจำรณำ 

อนุมตัิ

3

4

ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก

จัดท าประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ์180 นาที

ด าเนินการจัดเตรียมข้อสอบ

 - ส่งต้นฉบับข้อสอบ พร้อมกระดาษค าตอบ 
มายังกองการเจ้าหน้าท่ี ก่อนการจัดสอบ
อย่างน้อย 3 วันท าการ พร้อมท้ังจัดเตรียม
ชุดข้อสอบ
- ท าการถ่ายเอกสารข้อสอบ
- ส่งรายชื่อผู้ตรวจข้อสอบ

นางสาวสิริพร  กาจินา
 420 
นาที

 1.ด าเนินการสอบ
2.ส่งข้อสอบท่ีด าเนินการสอบเสร็จสิน้ให้
คณะกรรมการตรวจขอ้สอบสรุปผลคะแนน
ข้อเขียน
3.นัดผู้ผ่านข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์

นางสาวสิริพร  กาจินา

1 วัน

1 วัน
น ำเข้ำท่ีประชุมรองอธิกำรบดี

พิจำรณำ อนุมติั

เสนอรองอธิกำรบดีอนุมัติ



    (ขั้นตอนการจัดท าเอกสารเดินทางปป
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ )

เดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนมัุติเดินทำงไปปฏิบตัิงำนของผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ตดิตอ่ประสานงาน พาหนะ ที่พัก 

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

    (ขั้นตอนการเบิกเงินเดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ )

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนมัุติเบิกขออนุมตัิเดินทำงไปปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรกองกลำงเ 
พร้อมหลักฐาน เพ่ือท าเบิกจ่าย

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เสนอกองแผนงานจัดท าใบเบิกเงิน

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกอง
คลัง

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เสนอหน่วยการเงินออกใบยืมเงิน

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพ่ือน าส่งกอง
คลัง

ขออนุมตัิยืมเงินเดินทำงไปปฏิบตัิงำนของผู้อ ำนวยกำร
กองกลำง

จุดเร ิ่มต้นและส้ินส ุดของ
กระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทางการเคล่ือนไหวของ
งาน



(ข้ันตอนการจัดท าเอกสารเดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ )

(ข้ันตอนการจัดท าเอกสารเดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ) ต่อ

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้าธุรการตรวจสอบ

- งานบุคคลท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
กองกลาง 
-ค านวณค่าใช้จ่าย

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฝฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

1

2

3

30 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

ติดต่อประสานงาน พาหนะรับ-ส่ง ท่ีพัก 

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

5

6

7

เดินทางไปปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดท าบันทึกขออนุมัติยืมเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราว   (รายวัน) ประจ าเดือน 
พร้อมหลักฐานสแกนน้ิวประจ าเดือน เพ่ือท า
เบิกจ่าย

นางสาวสิริพร  กาจินา

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

หน่วยงานการเงินและบัญช ีติดบาร์โค๊ด 
เพื่อน าส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

2

นางสาวกนกพร ปาผัด

นางสาวกนกพร ปาผัด

3

4

5

จัดท าใบยืมเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

เดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

ติดต่อประสานงาน พาหนะ ท่ีพัก 

ขออนุมัติยืมเงิน

1.เจ้าหน้าท่ีการเง ินจัดท าเอกสารใบยืม
2.เสนอลงนามในเอกสารใบยืมเงิน

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมตัิเบิกขออนุมัติเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนของผ ู้อ ำนวยกำร
กองกลำงเ พร้อมหลักฐาน เพ่ือท า
เบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด 
เพื่อน าส่งกองคลัง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม อนุมัติเบิกค่าสวัสดิการ

1

2

60 นาที

    (รายละเอียดและข้ันตอนการเบิกเงินเดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ)

ส่งเอกสารให้กองคลังท่ีด าเนินการต่อไป

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวกนกพร ปาผัด

นางสาวกนกพร ปาผัด

3

4

5

งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขอ
อนุมตัิเบิกขออนุมัติเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนของผ ู้อ ำนวยกำร
กองกลำงเ พร้อมหลักฐาน เพ่ือ

ท าเบิกจ่าย

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

ส่งเอกสารให้กองคลังท่ีด าเนินการ
ต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงินและบัญช ีติดบาร์โค๊ด 
เพื่อน าส่งกองคลัง

60 นาที

20 นาที

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร



    (ขั้นตอนการประเมนิบุคลากร )

การประเมินบุคลากรกองกลาง

งานบุคคลท าบันทึกขอ้ความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เวียนแจ้งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

ไมถู่กต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

แจ้งแบบประเมินให้บุคลากรกองกลาง เพื่อนร่วมงาน        
ผู้บังคัญบัญชา ผู้รับบริการ ท าการประเมิน 

ไมถู่กต้อง

ถูกต้อง

ท าการสรุปผลการประเมิน ให้ผู้อ านวยการพิจารณาเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ออกแบบฟอร์มการประเมินและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิณ



ขั้นตอนการประเมิน

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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(ข้ันตอนการประเมินบุคลากร กองกลาง)

การประเมินบุคลากรกองกลาง

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

เวียนแจ้งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน 

- จัดท าหนังสือเวียนแจ้งค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 
- ด าเนินการเวียนแจ้ง

งานบุคคลท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน แต่ละฝ่าย 
แยกให้แต่ละบุคลากรแต่ละคนจ านวน 35 
คน 

1

2

8

120 
นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา
6 เดือน /

ครั้ง

420  
นาที

1 วัน

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

- จัดเตรียมเอกสารประเมินผลปฏิบัติงาน
การประเมินบุคลากรกองกลาง 6 เดือน /
ครั้ง

กรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประชุมออกแบบฟอร์มการ
ประเมินและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

 แจกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร

ท าการสรุปผลการประเมิน ให้ผู้อ านวยการ
พิจารณาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
จ านวน 175 ฉบับ จัดตามประเภท             
ผู้ประเมิน ของแต่ละบุคคล จ านวนบุคลากร
กองกลาง 35 คน

3

5

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นามบันทึกกข้อความอนุมัติแต่งตั้ง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

45 นาที

120 นาที

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา ผู้อ านวยการกองกลาง

จัดท าเอกสาร บรรจุอองลับ และท าการ
แจกแบบประเมินให้บุคลากรกองกลาง 
เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ ท า
การประเมิน และแจกแบบประเมินให้
บุคลากรกองกลาง เพื่อนร่วมงานผู้บังคัญ
บัญชา ผู้รับบริการ ท าการประเมิน จ านวน 
175 ฉบับ จัดตามประเภท    ผู้ประเมิน ของ
แต่ละบุคคล จ านวนบุคลากรกองกลาง 35 
คน

420 นาที
นางสาวสิริพร  กาจินา

6

7

9

10

1 วัน

1 วัน

1 วัน

30  นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ด าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินให้
ผู้ประเมินทราบ

9



    (ข้ันตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา )

โครงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรปฏิบัติงำนบคุลำกร
กองกลำง มหำวิทยำลยัพะเยำ

จัดท ำโครงกำรพฒันำศักยภำพกำรปฏิบตัิงำนบุคลำกรกองกลำง 
มหำวิทยำลยัพะเยำ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

จัดท าบันทึกขอ้ความขอ้อนุมัติโครงการและร่าง
ก าหนดการ

ไมถู่กต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

ขออนุมตัิค่ำใช้จ่ำย และขออนุมัติยืมเงินโครงกำร
พัฒนำศกัยภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  กองกลำง 
มหำวิทยำลัยพะเยำ

ไมถู่กต้อง ถูกต้อง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

กรณีศึกษาดูงาน ด ำเนินกำร ประสำน  สัง่จอง สาำนที่ดู
งำน   ที่พัก อำหำร พำหนะ ฯลฯ

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

จัดท าใบเสนอซือ้/จ้าง มพ.กค.01

ไม่ถูกต้อง

กรณีจัดอบรม ประสำนวิทยำกร  

จัดท าแบบสอบถาม 

นัดประชุมท าความเข้าใจ และแจ้งก าหนดการ

ท าหนังสือเชิญวิทยากร 

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หน่วยงานการเงินและบัญชี ออกใบยืมเงิน ตดิบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ด าเนินการต่อไป งานบุคคลท ำบันทึกข้อควำมขออนมัุติเบิกเงินโครงกำรพัฒนำศกัยภำพกำรปฏิบัติงำนบคุลำกร
กองกลำง มหำวิทยำลัยพะเยำพร้อมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

เสนอหนว่ยการเงินจัดท าใบเบิกเงิน

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพ่ือน าส่งกอง
คลัง

    (ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)



(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา (ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ
(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ

    (ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ผังกระบวนการล าดับ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยาคิดกิจกรรมย่อย
ภายในโครงการ 1. กิจกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
3.ค านวณค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

จัดท าบันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

1

2

3

420 
นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

30 นาที

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา )

1 วัน

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

4

5

6

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

จัดท าบันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการ
และร่างก าหนดการ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

ค านวณค่าใช้จ่าย และขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย และขออนุมัติยืมเงินโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร  
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา และขอ
อนุมัติกิจกรรมย่อย

7

8

9

30  นาที นางสาวสิริพร  กาจินา

10

11

12

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

ขออนุมัติค่าใช้จ่าย และขออนุมัติยืมเง ิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร  กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

ส่งเอกสารให้กองคลังท่ีด าเนินการ
ต่อไป

กรณีศึกษาดูงาน ด าเนินการ ประสาน  
สั่งจอง สถานท่ีดูงาน   ท่ีพัก อาหาร 
พาหนะ รถรับส่งบุคลากร

13

14

15

นางสาวสิริพร  กาจินา

180 นาที

420 นาที 
วัน

60 นาที

60 นาที

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา

16

17

18

หน่วยงานการเงินและบัญชี ออกใบ
ยืมเงิน ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

กรณีศึกษาดูงาน ด าเนินการ ประสาน  
สั่งจอง สถานท่ีดูงาน   ท่ีพัก อาหาร 
พาหนะ ฯลฯ

ท าหนังสือเชิญวิทยากร 

กรณีจัดอบรม ประสานวิทยากร  วัน
เวลา สถานท่ี อ านวยความสะดวกเร่ือง
ท่ีพัก การเดินทาง 

จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01

หน่วยงานการเงินและบัญชี ออกใบยืมเงิน 
ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ส่งเอกสารให้กองคลังท่ีด าเนินการต่อไป

กรณีจัดอบรม ประสานวิทยากร  

จัดท าใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01

ท าหนังสือเชิญวิทยากร 

19

20

21

22

23

ผู้อ านวยการกองกลาง 
พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

จัดท าแบบสอบถาม 

นัดประชุมท าความเข้าใจ และแจ้ง
ก าหนดการ

    (ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

เสนอหน่วยการเง ินตรวจสอบและจัดท า
ใบยืมเงิน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด 
เพื่อน าส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

1

2

3

นางสาวสิริพร  กาจินา120  นาที

นางสาวกนกพร ปาผัด

นางสาวกนกพร ปาผัด

4

5

6

งานบุคคลท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
เง ินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมหลักฐานการ
เบ ิกจ่าย 

งานบุคคลท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
เบ ิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมหลักฐานการ

เบ ิกจ่าย 

เสนอหน่วยการเง ินจัดท าใบยืมเง ิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญช ีติด
บาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ตรวจสอบ

ผู้อ านวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

จัดท าแบบสอบถาม 
60 นาที

นัดประชุมท าความเข้าใจ และแจ้ง
ก าหนดการ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
คครงการ

120 นาที

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

หัวหน้างานธุรการ

ผู้อ านวยการกองกลาง

นางสาวกนกพร ปาผัด

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวสิริพร  กาจินา

นางสาวสิริพร  กาจินา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน
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