คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานธุรการ
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

คานา
กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานธุรการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ
กองกลาง ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ มีขนั้ ตอน และมีประสิทธิภาพ
กองกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานธุรการ กองกลาง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับ นี้ จะเป็นประโยชน์ใ นการปฏิบัติงานของบุคลากรงานธุรการ กองกลาง
และขอขอบคุณผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทาคู่มอื มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงานงานธุรการ กองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางณัฐธิดา ชาวน่าน
ผูอ้ านวยการกองกลาง

ขั้นตอนการรับหนังสือภายในกองกลาง
หน่วยงานภายใน

ไม่ถ ูกต้อง

ธุรการ
รับหนังสือและตรวจสอบ

ความถูกต้อง
ถูกต้อง

ธุรการลงเลขรับ

หนังสือที่มหี น่ วยงานรับผิดชอบ

หนังสือที่ไม่ม ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไม่ถ ูกต้อง

หัว หน้าธุร การ
ตรวจสอบ

หัว หน้าแต่ละงาน
ตรวจสอบ
ไม่ถ ูกต้อง
ถูกต้อง

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณา

กรณีนอกเหนืออานาจ

กรณีในอานาจ

เลขานุการผู้บริหาร
รับเรื่องเพื่อเสนอผูบ้ ริหาร

รองอธิการบดี
พิจารณาอนุมัต/ิ สั่งการ
งานธุรการกองกลาง
บัน ทึกคาสั่งการ

ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัต ิงาน
การตัด สิน ใจ

ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

กรณีผู้อำา นวยการลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ
1

Phase

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

ไม่ถ ูกต้อง

2

ถูกต้อง

นวพล ธุระนสร็จ

Phase

ธุรการ
รับ หนังสือ

รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
5 วินาที/1 หัว หน้างานธุรการ
ฉบับ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนจ้าของนรื่องนพื่อทำา การแก้ไข

ถูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

3
Phase

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ

ถูกต้อง

4

ไม่ถ ูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
นพื่อพิจารณาลงนาม
5 วินาที/1 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ฉบับ ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

Phase

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
5 วินาที/1
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ฉบับ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

5

ธุรการออกเลข

Phase

2

1 วินาที/1 1. ธุรการรับแ้มมคืนจากผู้อำานวยการ นวพล
ฉบับ กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือที่นสนอ
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ
ภายในของหน่วยงาน

ธุระนสร็จ

หมายนหตุ

ขั้นตอนการรับหนังสือภายนอก
หน่วยงานภายนอก
ไม่ถ ูกต้อง
ธุรการ
รับหนังสือและตรวจสอบ

ความถูกต้อง
กรณีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย
ถูกต้อง

ธุรการลงเลขรับ
ไม่ถ ูกต้อง

หัว หน้าธุร การ
ตรวจสอบ

หนังสือที่มหี น่ วยงานรับผิดชอบ

ธุรการกองดำานนินการนสนอหนังสือตาม
ขั้นตอนของกอง ตามสายงานตามลำา ดับชั้น
การบังคับบัญ ชา

ไม่ถ ูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

กรณีในอำา นาจ

ถูกต้อง

หนังสือที่ไม่ม ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

กรณีนอกนหนืออำา นาจ
นลขานุการผู้บริหาร
รับนรื่องนพื่อนสนอผู้บริหาร

นลขานุการผู้บริหาร
บัน ทึกคำาสั่งการ
งานธุรการกองกลาง
บัน ทึกคำาสั่งการ

ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
จุดนริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัต ิงาน
การตัด สิน ใจ

ทิศทางการนคลื่อนไหวของงาน

อธิก ารบดี/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
พิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

ขันตอนการเสนอหนั
้
งสือภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดี
ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1
หน่ วยงานภายนอก

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ธุรการ
รับหนังสือ

ธุรการลงเลขรับ

2

หนังสือที่มหี น่ วยงานรับผิดชอบ

1. งานธุรการรับหนังสือ /เอกสารจาก
กรณีเอกสารที่มชี นั ้ ความเร็ว
หน่ วยงานภายนอก
ให้งานธุรการรีบประสาน
5 นาที/1
นายนวพล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนิน การ
งานกับหน่ วยงาน/ผูท้ ี ่
ธุระเสร็จ
ฉบับ
พิจารณา ตรวจสอบ คัดแยก จัด
ได้รบั มอบหมายก่อนใน
หมวดหมู่หนังสือและสิง่ พิมพ์ท่ไี ด้รบั
เบื้องต้น
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง
เช่น ส่งผิดหน่ วยงาน ไม่ม ีผ้ลู งนาม
ให้ดาเนินการส่งคืน เจ้าของเรื่อ ง
3. ลงทะเบียนออกเลขรับหนังสือใน
ระบบ UP-eDocument
4. ลงบัน ทึกการจ่ายงานให้หน่ วยงาน
ต่างๆ พร้อม Scan เอกสารเก็บใน
ระบบ UP-eDocument

ช่ว งเช้า ธุรการหน่ วยงานต่างๆ ดาเนิน การ
10.00 น. เสนอหนังสือตามขัน้ ตอนของแต่ละ
ช่ว งบ่าย หน่ ว ยงาน ตามสายงานตามลาดับชัน้
14.00 น.

การบังคับบัญชา

P
h
a
Phase
s
e

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายนอกที่นกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

1
ถูกต้อง

ธุรการ
รับหนังสือและตรวจสอบ
ความถูกต้อง

Phase

ธุรการลงเลขรับ
ถูกต้อง

2

หนังสือที่ไม่ม ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 วัน

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ
Phase

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

1. งานธุรการรับหนังสือ/นอกสารจาก
หน่วยงานภายนอก
นายนวพล กรณีเอกสารที่มชี นั ้
2. นจ้าหน้าที่ธุร การดำานนินการ
ธุระนสร็จ ความเร็ว ให้งานธุรการ
พิจ ารณา ตรวจสอบ คัดแยก จัด
รีบประสานงาน
หมวดหมู่หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ
กับหน่ วยงาน/ผูท้ ี ่
กรณีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง
ได้รบั มอบหมายก่อนใน
นช่น ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผู้ลงนาม
เบื้องต้น โดยดาเนิน
ให้ดำานนินการส่งคืนนจ้าของนรื่อง
การให้แล้วเสร็จภายใน
10 นาที/1 3. ลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือใน
1 วัน
ฉบับ ระบบ UP-eDocument
4. นกษียนหนังสือ และ scan หนังสือ
นก็บนป็นหมวดหมู่
5. จัดแ้มมนพื่อนสนอผู้บริหาร

หน่ วยงานภายนอก

ไม่ถูกต้อง

รายละนอียดงาน

หัวหน้างานธุรการตรวจสอบและให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและนสนอความ
คิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อผู้อำานวยการ
กองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่า
หัวหน้างาน
นกษียนหนังสือไม่ถูกต้อง ส่งคืนงานธุรการ
ธุรการ
นพื่อแก้ไขใหม่

ถูกต้อง

1 วัน
ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจ ารณา

3

ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทานการให้ ผู้อำานวยการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและนสนอความ กองกลาง
คิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อผู้บริหาร
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้ว พบว่า การ
เกษียนหนังสือและการให้ข้อมูลไม่ถกู ต้อง
ส่งคืนหัวหน้ างานเพื่อแก้ไ ขใหม่

Phase

ถูกต้อง

4

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

1 วัน

รับ นอกสารและลงทะนบียนรับ นข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม

งาน นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
นลขานุการ และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
ผู้บริหาร 13.30 น. และ15.30 น.

Phase

กรณีมีนรื่อ งนร่งด่ว น ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

5

Phase

1

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ/สั่งการ

1 วัน
2

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม/สั่ง
การ

ผู้บริหาร

แล้วแต่ภ าระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายนอกที่นกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย กรณีในอำานาจ
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

1

กรณีในอำา นาจ

1 วัน

Phase

นลขานุการผู้บริหาร บันทึก
คำาสั่งการ
2
งานธุรการกองกลาง
บันทึกคำาสั่งการ

Phase

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

5 นาที/1
ฉบับ

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ให้งานนลขานุการรีบ
งาน
นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงานธุรการ นลขานุการ ประสานงานกับงาน
ผู้บริหาร ธุรการหรือหน่ว ยงานที่
กองกลาง
ได้รับมอบหมายทันที
คนนดินนอกสารจะ
1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
นอกสารที่นสนอ
นายนวพล
ช่วงบ่าย 14.00 น.
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน ธุระนสร็จ กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ระบบ UP-eDocument
ให้งานธุรการรีบ
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ทันที
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งให้
หน่วยงานที่นกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายนอกที่นกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย กรณีนอกนหนืออำานาจ
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

2

กรณีนอกนหนืออำา นาจ
1 วัน

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
รับ นรื่องนพื่อนสนอผู้บริห าร

2

1 วัน

พิจ ารณาอนุม ัต/ิ ลงนาม/สั่งการ

งาน
นลขานุการ แล้วแต่ภ าระกิจของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารในแต่ละวัน

Phase

อธิการบดี/ผู้ที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
พิจารณา

3

1 วัน

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
บันทึกคำาสั่งการ

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
งาน
13.30 น. และ15.30 น.
นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงานธุรการ นลขานุการ กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
กองกลางและหน่วยงานที่นกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ต่อไป
ธุรการหรือหน่ว ยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

4
งานธุรการกองกลาง
บันทึกคำาสั่งการ

Phase

ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย

5 นาที/1
ฉบับ

คนนดินนอกสารจะ
1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นายนวพล นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
นอกสารที่นสนอ
ธุระนสร็จ ช่วงบ่าย 14.00 น.
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ให้งานธุรการรีบ
ระบบ UP-eDocument
ประสานงานกับหน่วยงาน
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ทันที
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งให้
หน่วยงานที่นกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการออกเลขหนังสือส่งภายนอก
เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ
ไม่ถ ูกต้อง

ถูกต้อง
ธุรการ
รับหนังสือและตรวจสอบ
ความถูกต้อง

หัว หน้าธุร การ
ตรวจสอบ

ไม่ถ ูกต้อง

กรณีในอำา นาจ

ไม่ถ ูกต้อง

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

ไม่ถ ูกต้อง

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

กรณีนอกนหนือ
อำานาจ
นลขานุการผู้บริหาร
รับนรื่องนพื่อนสนอผู้บริหาร

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม
งานธุรการกองกลางออก
นลขที่หนังสือ

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

จุดนริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัต ิงาน
การตัด สิน ใจ

ทิศทางการนคลื่อนไหวของงาน

อธิก ารบดี
พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอก
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะนวลา

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

ไม่ถูกต้อง

รายละนอียดงาน

รับนอกสารและ วินคราะห์/ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และนสนอหัวหน้างาน
ธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนจ้าของนรื่องนพื่อทำา การ
5 นาที/1 แก้ไข
ฉบับ

ถูกต้อง

หมายนหตุ

กรณีเอกสารที่มชี นั ้
ความเร็ว ให้งานธุรการ
นายนวพล รีบประสานงาน
ธุระนสร็จ กับหน่ วยงาน/ผูท้ ี ่
ได้รบั มอบหมายก่อนใน
เบื้องต้น โดยดาเนิน
การให้แล้วเสร็จภายใน
1 วัน

Phase

ธุรการ
รับหนังสือและตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ผู้ร ับผิดชอบ

2
ถูกต้อง

1 วัน

Phase

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ

หัวหน้างานธุรการตรวจสอบความ
ถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน
ธุรการ
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

ถูกต้อง

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจ ารณา

3

1 วัน

Phase

ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
เพื่อพิจารณาลงนาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง
ให้สง่ คืน เจ้าหน้าทีธ่ ุรการเพือ่
ประสานงาน

ผู้อำานวยการ
กองกลาง

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม

4

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

กรณีมีนรื่อ งนร่งด่ว น ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

Phase

1 วัน

งาน นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
นลขานุการ และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
ผู้บริหาร 13.30 น. และ15.30 น.

5

Phase

1

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

1 วัน
2

ผู้บริหารพิจารณาลงนาม

ผู้บริหาร

แล้วแต่ภ าระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

ขั้นตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอกกรณีรองอธิการบดีลงนาม
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

1

กรณีในอำา นาจ

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

2
งานธุรการกองกลาง
ออกนลขที่หนังสือ

Phase

เจ้ าของเรื่ อง

นลขานุการทำาการลงคุมแ้มม ก่อน
ส่งคืนงานธุรการกองกลาง

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ให้งานนลขานุการรีบ
งาน
นลขานุการ ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่ว ยงานที่
ผู้บริหาร ได้รับมอบหมายทันที

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
คนนดินนอกสารจะ
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นายนวพล
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
5 นาที/1 นอกสารที่นสนอ
ธุระนสร็จ
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
ฉบับ 3. งานธุรการออกนลขที่หนังสือพร้อม
ช่วงบ่าย 14.00 น.
คุมนลขที่ห นังสือลงใน Excel และใน
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ระบบ UP-eDocument
ให้งานธุรการรีบ
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ทันที
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคืน
นจ้าของนรื่อง

ขั้นตอนการออกนลขหนังสือส่งภายนอกกรณีอธิการบดีลงนาม
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

2

กรณีนอกนหนืออำา นาจ

1 วัน

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
รับ นรื่องนพื่อนสนอผู้บริห าร

2
1 วัน

พิจ ารณาลงนาม

Phase

อธิการบดี
พิจารณาลงนาม

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

3

1 วัน

นลขานุการทำาการลงคุมแ้มม ก่อน
ส่งคืนงานธุรการกองกลาง

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
บันทึกคำาสั่งการ

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
งาน
13.30 น. และ15.30 น.
นลขานุการ กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ผู้บริหาร ให้งานนลขานุการรีบ
ประสานงานกับงาน
ธุรการ

4
งานธุรการกองกลาง
ออกเลขที่หนังสือ

Phase

เจ้ าของเรื่ อง

5 นาที/1
ฉบับ

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
คนนดินนอกสารจะ
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
นอกสารที่นสนอ
3. งานธุรการออกนลขที่หนังสือพร้อม นายนวพล นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
ธุระนสร็จ ช่วงบ่าย 14.00 น.
คุมนลขที่หนังสือลงใน Excel และใน
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ระบบ UP-eDocument
ให้งานธุรการรีบ
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ทันที
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคืน
นจ้าของนรื่อง

ขั้นตอนการเสนอร่างหนังสือ

จัดทำาร่างหนังสือ
ไม่ถ ูกต้อง

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ
ไม่ถ ูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณา

กรณีผู้อำานวยการ
กองกลางลงนาม

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

กรณีนอกนหนือ
อำานาจ
นลขานุการผู้บริหาร
รับนรื่องนพื่อนสนอผู้บริหาร

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม
งานธุรการกองกลางออก
นลขที่หนังสือ

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

จุดนริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัต ิงาน
การตัด สิน ใจ

ทิศทางการนคลื่อนไหวของงาน

อธิก ารบดี
พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนการนสนอหนังสือรองอธิการบดีพจิ ารณาลงนาม
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

1. จัดทำาร่างหนังสือ
2. อ่านนนือ้ หาในหนังสือให้นข้าใจ จับ
ประนด็นสำาคัญของหนังสือ
3. พิมพ์ร่างหนังสือในนครื่อง
คอมพิวนตอร์ ตามชนิดของหนังสือ
นช่น หนังสือภายใน หรือ หนังสือ
ภายนอก
4. ตรวจทานคำาถูกผิดและสำานวนใน
ร่างในนครื่องคอมพิวนตอร์ให้ถูกต้อง
25 นาที/1 ก่อนพิมพ์ (สำานนา)
ฉบับ 5. พิมพ์สำานนาแล้วอ่านตรวจทาน
ความถูกต้องอีกครั้ง

1

จัดทำาร่างหนังสือ

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ

2

1 วัน

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

3

1
ถูกต้อง

4

5

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาลงนาม

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

นายนวพล
ธุระนสร็จ

1. หัวหน้างานธุรการตรวจก่อนนำานสนอต่อ หัว หน้างาน
ผู้อำานวยการกองกลาง
ธุรการ
2. กรณีถูกต้อง ผู้จัดทำาร่างหนังสือพิมพ์
ฉบับจริง พร้อมแนบสำานนานพื่อนำานสนอ
ผู้อำานวยการกองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่าร่างหนังสือ
ไม่ถูกต้อง ส่งคืนนพื่อแก้ไขใหม่
ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทานก่อน
นำานสนอต่อผู้บริหาร
ผู้อำานวยการ
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่าร่างหนังสือ
กองกลาง
ไม่ถูกต้อง ส่งคืนผู้จัดทำาร่างหนังสือ นพื่อ
แก้ไขใหม่

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจ ารณา

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รายละนอียดงาน

1 วัน

1 วัน

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

ผู้บริหารพิจารณาลงนาม

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
งาน และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
นลขานุการ 13.30 น. และ15.30 น.
ผู้บริหาร กรณีมีนรื่องนร่งด่ว น ให้
งานธุรการรีบดำานนินการ
ทันที

ผู้บริหาร แล้วแต่ภ าระกิจของ
ผู้บริหารในแต่ละวัน

2
Phase

A

ขั้นตอนการนสนอหนังสือรองอธิการบดีพิจารณาลงนาม
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

6

A
1 วัน

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

ระยะนวลา

7
งานธุรการกองกลางออก
นลขที่หนังสือ

Phase

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

5 นาที/1
ฉบับ

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
13.30 น. และ15.30 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ให้งานนลขานุการรีบ
งาน
นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงานธุรการ นลขานุการ ประสานงานกับงาน
ผู้บริหาร ธุรการหรือหน่ว ยงานที่
กองกลาง
ได้รับมอบหมายทันที

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
คนนดินนอกสารจะ
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นายนวพล
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
นอกสารที่นสนอ
3. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ ธุระนสร็จ ช่วงบ่าย 14.00 น.
กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
พร้อมลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือ
ให้งานธุรการรีบ
ในระบบ UP-eDocument
ประสานงานกับหน่วยงาน
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
ทันที
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคืน
นจ้าของนรื่อง

ขั้นตอนการนสนอหนังสือผู้อำานวยการกองพิจารณาลงนาม
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

1

1

กรณีผู้อำานวยการกองกลางลงนาม

ระยะนวลา

1 วัน

Phase

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม

2
งานธุรการกองกลางออก
นลขที่หนังสือ

Phase

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

5 นาที/1
ฉบับ

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

ผู้อำานวยการกองตรวจสอบความ
ถูกต้องของนอกสาร นพื่อพิจารณาลง
ผู้อำานวยการ
นาม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนนจ้าของนรื่องทำา การแก้ไข
1. ธุรการรับแ้มมคืนจากผู้อำานวยการ
กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือที่นสนอ
นายนวพล
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ ธุระนสร็จ
ภายในของหน่วยงาน
3. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่ง
หน่วยงานที่นกี่ยวข้อง

หมายนหตุ

ขั้นตอนการนสนอหนังสืออธิการบดีพิจารณาลงนาม
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

หมายนหตุ

2

กรณีนอกนหนืออำา นาจ
1 วัน

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

งาน
นลขานุการ
ผู้บริหาร

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
รับ นรื่องนพื่อนสนอผู้บริห าร

2

1 วัน

พิจ ารณาลงนาม

งาน
นลขานุการ แล้วแต่ภ าระกิจของ
ผู้บริหาร ผู้บริหารในแต่ละวัน

Phase

อธิการบดี/ผู้ที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
พิจารณา

3

1 วัน

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

คนนดินนอกสารจะนำาแ้มม
นสนอ ช่วงนช้า 9.30 น.
และ 11.30 น. ช่วงบ่าย
งาน
13.30 น. และ15.30 น.
นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
นลขานุการ กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงานธุรการ
ผู้บริหาร ให้งานนลขานุการรีบ
กองกลาง
ประสานงานกับงาน
ธุรการหรือหน่ว ยงานที่
ได้รับมอบหมายทันที

4

งานธุรการกองกลางออกนลขที่หนังสือ

5 นาที/1
ฉบับ

Phase

เจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ

คนนดินนอกสารจะ
1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
ดำานนินการแลกนปลี่ยน
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
นอกสาร ช่วงนช้า 10.00 น.
นอกสารที่นสนอ
ช่วงบ่าย 14.00 น.
3. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ นายนวพล กรณีมีนอกสารนร่งด่วน
ธุระนสร็จ
พร้อมลงทะนบียนออกนลขรับหนังสือ
ให้งานธุรการรีบ
ในระบบ UP-eDocument
ประสานงานกับหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย
4. Scan นอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
ทันที
หมวดหมู่ พร้อมแนบนอกสารนก็บใน
ระบบ UP-eDocument ก่อนส่งคืน
นจ้าของนรื่อง

ขั้นตอนการเสนอหนังสือส่งภายในกรณีที่ผู้อานวยการกองลงนาม
นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ
ไม่ถ ูกต้อง

ธุรการ
รับหนังสือ
ถูกต้อง
ไม่ถ ูกต้อง

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ
ถูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

ผู้อำานวยการกอง
พิจารณาลงนาม
ถูกต้อง

ธุรการออกเลข
กรณีหนังสือขออนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม
งานธุรการกองกลาง
คุมแ้มม

จุดนริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัต ิงาน
การตัด สิน ใจ

ทิศทางการนคลื่อนไหวของงาน

นจ้าของนรื่อง

ขั้นตอนการนสนอหนังสือส่งภายในกองกลาง
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

2

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

2
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ /อนุมัติ

Phase

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงาน
ธุรการกองกลาง

Phase

3

งานธุรการกองกลาง
ตรวจนช็ค

Phase

4

P
h
a
Phase
s
e

5

นจ้าของนรื่อง

1 วินาที/1 1. งานธุรการตรวจนช็ค
ฉบับ 2. ทำา สำานนานก็บไว้นป็นหลักนาน
จำานวน 1 ชุด และจัดนก็บนป็น file
โดยแยกออกนป็น Folder

นวพล ธุระนสร็จ

หมายนหตุ

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

กรณีหัวหน้างานลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ
1

Phase

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

ไม่ถ ูกต้อง

ถูกต้อง

รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
5 วินาที/1 ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
ฉบับ หัวหน้างานธุรการ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนจ้าของนรื่องนพื่อทำา การแก้ไข

นวพล ธุระนสร็จ

Phase

ธุรการ
รับ หนังสือ

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือนพื่อขอ
อนุมัติโดยได้ร ับการลงนามจาก
หัว หน้างานและออกนลขบันทึก
ข้อความของหน่วยงานนรียบร้อยแล้ว

2

ถูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

Phase

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ

3

ถูกต้อง
ไม่ถ ูกต้อง

Phase

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

4

Phase

2

หัว หน้างานธุรการตรวจสอบและให้
ข้อมูลประกอบการพิจ ารณาและนสนอ
5 วินาที/1
ความคิดนห็น นพื่อนำานสนอต่อ
ฉบับ
ผู้อำานวยการกองกลาง
กรณีตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่า
หนังสือไม่ถูกต้อง ส่งคืนงานธุรการ
นพื่อประสานส่งให้นจ้าของนรื่องแก้ไข
ใหม่
ผู้อำานวยการกองกลางการตรวจทาน
การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
5 วินาที/1 และนสนอความคิดนห็น นพื่อนำานสนอ
ฉบับ ต่อผู้บริหาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

หมายนหตุ

ขั้นตอนการนสนอหนังสือส่งภายในกองกลาง
ลำาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

2

Phase

นลขานุการผู้บริหาร
ที่นกี่ยวข้อง
รับนรื่องนพื่อนสนอ

รับนอกสารและลงทะนบียนรับนข้า
วินคราะห์/ตรวจสอบความถูกต้อง
และนำานสนอผู้บริหาร

2
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ /อนุมัติ

Phase

รองอธิการบดีที่นกี่ยวข้อง
พิจารณาอนุมัติ

นลขานุการผู้บริหาร
คุมแ้มม

นลขานุการบันทึกคำาสั่งการ และทำา
การลงคุมแ้มม ก่อนส่งคืนงาน
ธุรการกองกลาง

Phase

3

งานธุรการกองกลาง
รับแ้มม

Phase

4

P
h
a
Phase
s
e

5

นจ้าของนรื่อง

1. งานธุรการรับแ้มมที่นสนอผู้บริหาร
นวพล
1 วินาที/1 2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ฉบับ นอกสารที่นสนอ
3. บันทึกคำาสั่งการของผู้บริหารลงใน
โปรแกรม Excel
4. Scanนอกสาร/หนังสือนก็บนป็น
หมวดหมู่ ก่อนส่งคืน นจ้าของนรื่อง
หน่วยงานที่นกี่ยวข้อง

ธุระนสร็จ

หมายนหตุ

ขั้นตอนการนสนอหนังสือภายในภายกองกลาง
ลำาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะนวลา

รายละนอียดงาน

ผู้ร ับผิดชอบ

กรณีผู้อำา นวยการลงนาม
นพื่อนสนอขออนุมัติ
1

Phase

นจ้าของนรื่องจัดทำาหนังสือ

ไม่ถ ูกต้อง

2

ถูกต้อง

นวพล ธุระนสร็จ

Phase

ธุรการ
รับ หนังสือ

รับนอกสารและลงคุมแ้มม วินคราะห์/
ตรวจสอบความถูกต้อง และนสนอ
5 วินาที/1 หัว หน้างานธุรการ
ฉบับ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ให้ส่งคืนนจ้าของนรื่องนพื่อทำา การแก้ไข

ถูกต้อง

ไม่ถ ูกต้อง

3
Phase

หัวหน้าธุร การ
ตรวจสอบ

ถูกต้อง

4

ไม่ถ ูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
นพื่อพิจารณาลงนาม
5 วินาที/1 กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
ฉบับ ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

หัวหน้างาน

ผู้อำานวยการ

Phase

ผู้อำานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ตรวจสอบความถูกต้องของนอกสาร
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง
5 วินาที/1
ให้ส่งคืนนจ้าหน้าที่ธุร การนพื่อ
ฉบับ
ประสานงานกับนจ้าของนรื่องทำาการ
แก้ไข

5

ธุรการออกเลข

Phase

2

1 วินาที/1 1. ธุรการรับแ้มมคืนจากผู้อำานวยการ นวพล
ฉบับ กอง พร้อมตรวจนช็คความนรียบร้อย
ของหนังสือที่นสนอ
2. ธุรการดำานนินการออกนลขหนังสือ
ภายในของหน่วยงาน

ธุระนสร็จ

หมายนหตุ

ขั้นตอนการให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

ผู้ประสงค์ย ืมกรอกแบบฟอร์ม
ไม่ถ ูกต้อ ง

ตรวจสอบรำยละเอียดกำรขอยืมวัสดุ
ครุภัณฑ์

เสนอหัวหน้ำ งำน

ไม่ถ ูกต้อ ง

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง
กรณีไม่อ นุมัต ิ

แจ้งผลกำรขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์

ติดต่อขอรับวัสดุ ครุภ ัณฑ์

เมื่อใช้งำนวัสดุ ครุภัณฑ์เสร็จ สิน้ แล้ว ผู้ขอใช้
วัสดุ ครุภัณฑ์นำวัสดุ ครุภัณฑ์คืน

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ
ทิศ ทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน

ขั้นตอนการให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

10 นาที

รายละเอียดงาน
1. ผู้ประสงค์ยมื วัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มการ
ขอใช้รถยนต์กองกลาง
2. ดาเนินการจองล่วงหน้าก่อนใช้งานอย่างน้อย
1-3 วัน
1. ตรวจสอบรายละเอียดการขอยืมรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์
2. ตรวจสอบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ขอใช้

2

15 นาที

3

1 วัน

เสนอแบบฟอร์การขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ผ่านหัวหน้า
งานธุรการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หัวหน้างาน
ธุรการ

5

1 วัน

เสนอผู้อานวยการกองกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้อานวยการ
กองกลาง

6

1 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุจะโทรแจ้งการผลการขอใช้รถ
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

7

10 นาที

8

15 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดเตรียมของเพื่อให้ผู้ขอยืมวัสดุ
ครุภัณฑ์ดาเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย
จานวนของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ยืม พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้ยืม
1. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการตรวจสอบสภาพความ
เรียบร้อย จานวน ของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ยืม พร้อมลง
ลายมือชื่อรับคืน
2. นาวัสดุ ครุภัณฑ์เก็บเข้าที่

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณ

กองแผนงำนแจ้งปฏิทินงบประมำณ

จัดทำคำของบประมำณประจำปี

ประชุมพิจ ำรณำคำของบประมำณ

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง

บันทึกคำของบประมำณในระบบ
ของกองแผนงำน

จัดทำเล่มแผนกำรใช้จ ่ำย
งบประมำณกำรเงินประจ ำปี

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ
ทิศ ทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน

ขัน้ ตอนกำรจัดทำคำของบประมำณ
ลำดับที่

1

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน
1. รับแจ้งปฏิทินงบประมาณจากกองแผนงาน
แจ้งปฏิทินให้หน่วยงานภายในกองกลาง ทราบ

กองแผนงานแจ้งปฏิทินงบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ
2.

งานธุรการ

2

จัดทาคาของบประมาณประจาปี

1. รวบรวมคาของบประมาณการจัดซือ้ จัดจ้าง การใช้จ่ายเงินจากหน่วยงาน
15 วัน ภายในกองกลาง
2. ตรวจสอบคาขอ
งบประมาณของหน่วยงานภายในกองกลาง

3

ประชุมพิจารณาคาของบประมาณ

2 วัน

เสนอคาขอตัง้ งบประมาณให้บุคลากรในหน่วยงานพิจารณา

4

เสนอผู้อานวยการ
กอง

1 วัน

เสนอผู้อานวยการกองกลาง เพื่อตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ

5

บันทึกคาขอตัง้ งบประมาณในระบบ
ของกองแผนงาน

1 วัน

1. กรอกรายละเอียดงบประมาณใน http://www.plan.up.ac.th/
2.
พิมพ์คาของบประมาณจากระบบกองแผนงานและจัดทาหนังสือส่งคาขอตัง้
งบประมาณ เสนอผู้อานวยการลงนาม เพื่อนาส่งให้กองแผนงานต่อไป

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

6

จัดทาเล่มแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณการเงินประจาปี

15 วัน

จัดทาเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเงินประจาปี เพื่อแจ้งให้หัวหน้างาน
และบุคลากรในหน่วยงานทราบ

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์

ผู้อานวยการ

ขั้นตอนการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี

สำรวจควำมต้องกำรใช้

ร่ำงแผนจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำปี

หัวหน้ำ เจ้ำ หน้ำ ที่พัส ดุ

เสนอผู้อ ำนวยกำรกอง

นำส่งกองคลัง

รับแผนที่ได้ควำมเห็นชอบ

จัดทำรำยงำน

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ
ทิศ ทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
ลำดับ

ผังกระบวนกำร

1

สำรวจควำม
ต้องกำรใช้

2

ร่ำงแผนจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์
ประจำปี

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

7 วัน

งานพัสดุทาหนังสือแจ้งเวียน
หน่วยงานภายในกองกลาง เพื่อขอ
ข้อมูลความต้องการใช้วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

3 วัน

1. รวบรวมความต้องการจากข้อมูลที่
ได้รับ พร้อมนาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
เป็นข้อมูลในการร่าง

3

หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุตรวจสอบ
และลงนาม

4

ผู้อำนวยกำร

เสนอแผนผู้อานวยการกองกลาง เพื่อ
ทราบและขอความเห็น

5

นำส่งกองคลัง

6

7

รับแผนที่ได้รับควำมเห็นชอบ

จัดทำรำยงำน

ผู้รบั ผิดชอบ หมำยเหตุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

5 นาที

ทาบันทึกข้อความเพื่อนาส่งแผนให้
กองคลังดาเนินการเสนอมหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

5 นาที่

1. ดาเนินการปิดประกาศ
2. ดาเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
กองกลาง

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

1 วัน

1. ตรวจสอบข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้าง
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ตามแผนประจาปี
2. จัดทารายงานการจัดซือ้ จัด
จ้างวัสดุครุภณ
ั ฑ์รายไตรมาส
3. เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
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ขั้นตอนการจัดทาเบิกจ่าย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง รถยนต์กองกลาง

ตรวจเช็คปริมำณน้ำมัน

ผู้อำนวยกำรกอง

เติมน้ำมัน

ควบคุมกำรใช้น้ำมัน

จัดทำเอกสำรเบิกจ่ำย

หัวหน้ำ งำน

ผู้บริหำรพิจำรณำ

จัดทำใบขอเบิกเงิน

หัวหน้ำ งำน

ผู้อำนวยกำร

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน

กำรตัดสินใจ
ทิศ ทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน

ส่งกองคลัง

ขั้นตอนกำรจัดทำเบิกจ่ำย ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์กองกลำง
ลำดับ
1

ผังกระบวนกำร

ตรวจเช็คปริมาณ
น้ามัน

2

ผูอ้ ้านวยการ

3

เติมน้ามัน

4

ควบคุมการใช้น้ามัน

จัดท้าเอกสารเบิกจ่าย
5

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน
1 นาที/ฉบับ 1.ตรวจเช็คปริมาณน้ามัน
2.เขียนใบสัง่ จ่ายน้ามัน

ผู้รบั ผิดชอบ หมำยเหตุ

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

เสนอผู้อ้านวยการพิจารณาอนุมตั ิ

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุน้ารถไปเติมน้ามัน

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

ลงรายละเอียดการเติมน้ามันใน
ทะเบียนควบคุมการจัดซือน้ามัน
เชือเพลิง

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

5 นาที่

1.เมือ่ ได้รับใบส่งของจากบริษทั น้ามัน
จะจัดท้าเอกสาร มพ.กค 02
2.ปรินส้าเนา -คูม่ อื ทะเบียนรถ
,มพ.กค 01 ทีท่ ้าไว้ตงแต่
ั ตน้ ปี งปม ,
รายงานขอซือน้ามัน พร้อมรับรอง
ส้าเนาทุกฉบับ 3.เข้าระบบ ERP
20นาที/ฉบับ
สร้างเอกสารใบ PO ออกใบตรวจรับ
4.ให้
คณะกรรมการตรวจรับเซ็น ใบตรวจ
รับ
5.ให้การเงินตัดงบประมาร ในใบ
มพ.กค 02

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

6

7

7

หัวหน้างาน

ผูบ้ ริหาร
พิจารณา

จัดท้าใบขอเบิกเงิน

1.เสนอชุดเอกสารเบิกจ่าย ให้หน้า
ตรวจสอบและลงนาม ผู้ตรวจสอบ ใน
ใบ มพ.กค 02

1.เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมตั ิ
ใบมพ.กค 02
2.ผู้บริหารลงนาม ทราบ ในใบ ตรวจ
รับ

1.เมือ่ ได้รับเอกสารทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิ
ในใบ มพ.กค02 และ ลงนาม ทราบ ใน
5นาที/ฉบับ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
ใบตรวจรับ จะจัดท้าใบขอเบิกเงินใน
ระบบ ERP

8

หัวหน้างาน

1.เสนอหัวหน้างาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและลงนาม ในใบขอเบิก
เงิน

9

ผูอ้ ้านวยการ

1.เสนอผู้อ้านวยการตรวจสอบและลง
นาม ผู้เบิก ในใบขอเบิกเงิน

ส่งกองคลัง

1.เพิ่มข้อมูลในระบบติดตามเอกสาร
2.ติดบาร์โค๊ต
2นาที/ฉบับ
3.สแกนเอกสารเบิกจ่ายทังหมดเก็บ
4.ส่งกองคลัง

10

เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
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1.
5

Http://portal.up.ac.th/bms/
2.

Phase

1

5
Phase

2

2
Phase

3

20
Phase

4
Internet

5

30

1.

Phase

6

10
2.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดาเนินงานธุรการ
(การเสนอใบลา)
บุคลากรภายในกองกลางกรอกแบบฟอร์มการลา ป่วย กิจ พักผ่อน คลอด
และ อุปสมบท

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบจานวนวันลา ที่เคยลามาแล้ว

ไม่ถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น

ถูกต้อง
กรณีอยู่ในอานาจ

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต

กรณีนอกเหนืออานาจ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณา
งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขออนุมัติลา ว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่
อนุมัติ

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม และทาสรุป
ประจาเดือน

(รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอใบลา)
ขั้นตอนเสนอใบลา
ลาดับ

ระยะเวลา

บุคลากรภายในกองกลางกรอก
แบบฟอร์มการลา ป่วย กิจ พักผ่อน
คลอดและ อุปสมบท

รายละเอียดงาน

ส่งเอกสารการขออนุมัติลาป่วย กิจ
พักผ่อน คลอด และอุปสมบท

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร กองกลาง

Phase

1

ผังกระบวนการ

- รับเอกสารและดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลจานวนวันลา
- ระเบียบแนวปฏิบัติการลา

20 นาที

1 วัน

3

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน
พิจารณาให้ความเห็น

หัวหน้างานให้ค วามเห็ยชอบ
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ ให้ลา

นางสาวสิริพร กาจินา

ผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาอนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

1 วัน

ผูอ้ านวยการกองกลาง /ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายแทน อนุมัติ/ไม่
อนุมัติ

5

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขออนุมัติ
ลา ว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติ

5 นาที

แจ้งผลการขออนุม ัติให้บุคลากรที่
ขออนุมัติลา ทราบว่าได้รับการ
อนุมัติหรือไม่

6

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้า
แฟ้ม และทาสรุปประจาเดือน

Phase

Phase

Phase

4

1 นาที

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม

- ใบลากิจ
ลาพักผ่อน
ต้องส่งใบลา
ล่วงหน้า 3 วัน
- ลาป่วยเกิน
3 วัน ต้องมี
ใบรับรอง
แพทย์

- ลากิจ
พักผ่อนติด
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ต้องมี
บันทึกชีแ้ จง
นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

Phase

2

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบ
จานวนวันลา ที่เคยลามาแล้ว

หมายเหตุ

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

ขั้นตอนการขออนุญาตสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
ศึกษาต่อ
บุคลากรจัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อศึกษาต่อ

ไม่ถูกต้อง

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น
ถูกต้อง

ไม่อนุญาต

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา
อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอลาศึกษาต่อว่าได้รับการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

เก็บรวบรวมเอกสารลาศึกษาต่อเข้าแฟ้ม

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป

รายละเอียดและขั้นตอนการขออนุญาตสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
ระยะเวลา

1

บุคลากรจัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัค รสอบแข่งขันเพื่อ
ศึกษาต่อ

30 นาที

2

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

3

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน

Phase

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

งานบุคคลตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอหากบันทึกข้อความผิด
ดาเนินการส่ง คืนเจ้าของเรื่องแก้ไข
ต่อไป

เสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน
พิจารณาให้ความเห็น

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้างานธุรการ

ผูอ้ านวยการกองกลาง

1 วัน

5

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1 วัน

เสนออธิการบดี/พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

รองอธิการบดี

6

แจ้งผลการพิจารณา

10 นาที

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอลา
ศึกษาต่อว่าได้รับการพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

นางสาวสิริพร กาจินา

7

เก็บรวบรวมเอกสาลาศึกษาต่อ
เข้าแฟ้ม

5 นาที

Phase

Phase

4

เสนอผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต

Phase
Phase

หมายเหตุ

ลาดับ

บุคลากรจัดทาบันทึกข้อความขอ
นางสาวสิริพร กาจินา
อนุญาตสมัครสอบแข่งเพื่อศึกษาต่อ

Phase

1 วัน

รายละเอียดงาน

8

Phase

ผังกระบวนการ

Phase

ลาดับ

ลาศึกษาต่อ

ผู้อานวยการ

เก็บรวบรวมเอกสารการลาศึกษาต่อ นางสาวสิริพร กาจินา
เข้าแฟ้ม

ผังกระบวนการ

ส่งเอกสาร

ระยะเวลา

5 นาที

รายละเอียดงาน
ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการลาศึกษา
ต่อของบุคลาการมหาวิทยาลัย
พะเยา

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

หมายเหตุ

ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ
การศึกษา
บุคลากรทาหนังสือขออนุมัติเพิ่มวุฒิ /ปรับวุฒ ิ
ไม่ถูกต้อง

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน พิจารณาให้ความเห็น
ถูกต้อง

ไม่อนุญาต

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการปรับฐานข้อมูล

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขออนุมัติเพิ่มวุฒิ /ปรับวุฒ ิ

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

รายละเอียดและขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/
ปรับวุฒิการศึกษา
ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิการศึกษา

1

บุคลากรจัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัค รสอบแข่งขันเพื่อ
ศึกษาต่อ

2

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้อง

3

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน

ระยะเวลา

30 นาที

Phase

10 นาที

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรจัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุญาตสมัครสอบแข่งเพื่อศึกษาต่อ

นางสาวสิริพร กาจินา

งานบุคคลตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอหากบันทึกข้อความผิด
ดาเนินการส่ง คืนเจ้าของเรื่องแก้ไข
ต่อไป

เสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่ละงาน
พิจารณาให้ความเห็น

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้างานธุรการ

Phase

1 วัน

รายละเอียดงาน

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาอนุญาต/

1 วัน

เสนอผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาอนุญาต/
ไม่อนุญาต

5

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณา

1 วัน

เสนออธิการบดี/พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

รองอธิการบดี

6

ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่

1 นาที

จัดส่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อ
ดาเนินการปรับฐานข้อมูล

นางสาวสิริพร กาจินา

7

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอ
อนุมัต ิเพิ่ม วุฒิ/ปรับวุฒ ิ

1 นาที

งานบุคคล แจ้งบุคลากรที่ขอ
อนุมัต ิเพิ่ม วุฒิ/ปรับวุฒ ิ

Phase

Phase

Phase

Phase

4

หมายเหตุ

ลาดับ

8

Phase

ผังกระบวนการ

Phase

ลาดับ

ขั้นตอนการขออนุมัติเพิ่มวุฒ/ิ ปรับวุฒิการศึกษา

ผู้อานวยการกองกลาง

นางสาวสิริพร กาจินา

ผังกระบวนการ

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

ระยะเวลา

2 นาที

รายละเอียดงาน

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

หมายเหตุ

(การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง)
บุคลากรสแกนนิ้ว
เข้า-ออก
งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการสแกนนิว้ ของบุคลากรประจาวัน
จากระบบสแกนนิว้

จัดทารายงานประจาวัน

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ถูกต้อง
ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

งานบุคคลดาเนินการ
สรุปประจาเดือนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานบุคคลดาเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน /ผูอ้ านวยการ
กองกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

จัดเก็บสาเนาเอกสารเข้าแฟ้ม

การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป

รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอสรุป
ปฏิบัติงานของบุคลาการกองกลาง
(การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง)
ลาดับ

ระยะ
เวลา

บุคลากรสแกนนิว้
เข้า-ออก

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ลาดับ

บุคลากรภายในกองกลางการสแกน
นิว้ เข้า – ออกที่เครื่องสแกน

6

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการ
สแกนนิว้ ของบุคลากร

10 นาที

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการสแกน
นิว้ ของบุคลากรประจาวัน
จากระบบสแกนนิว้

นางสาวสิริพร กาจินา

ระยะ
เวลา

งานบุคคลดาเนินการเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน /ผูอ้ านวยการกองกลาง
/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

15 นาที

นางสาวสิริพร กาจินา

7

1 วัน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
พิจารณาลงนาม

หัวหน้างานธุรการ

Phase

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
พิจารณาลงนาม

Phase

5

Phase

6

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

งานบุคคลดาเนินการ
สรุปประจาเดือนนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ปะรจาเดือน

1 วัน

60 นาที

ผู้อานวยการกองกลาง

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

เก็บรวบรวมเอกสารการลาเข้าแฟ้ม นางสาวสิริพร กาจินา
และรวบรวมข้อมูลวันขาด/ลา/มาสาย
สรุปประจาเดือน

Phase

8

4

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เก็บรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้ม

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

จัดทารายงานประจาวัน

Phase

3

จัดทารายงานประจาวันลงใน
ตารางลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัย
พะเยา

จัดเก็บสาเนาเอกสารเข้าแฟ้ม

รายละเอียดงาน

1.จัดทาหนังสือรายงานการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
2.งานบุคคลดาเนินการสรุปการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ นางสาวสิริพร กาจินา
มหาวิทยาลัยพะเยาประจาเดือน
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน /
ผู้อานวยการกองกลาง /รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

Phase

2

ผังกระบวนการ

Phase

Phase

1

ผังกระบวนการ

(การเสนอสรุปปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง)

ส่งเอกสารให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ต่อไป

ส่งสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร นางสาวสิริพร กาจินา
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาเดือน ให้กองการเจ้าหน้าที่

หมาย
เหตุ

(ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ)
ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร)

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการ เสนอใบเบิกสวัสดิการ

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ถูกต้อง

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ถูกต้อง

หน่วยงานการเงินและบัญ ชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อน าส่งกองคลัง

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการต่อไป

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

(รายละเอียดและขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ)
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ
ลาดับ

Phase

1

Phase

2

ระยะเวลา

ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร)

งานบุคคลดาเนินการ
ตรวจสอบการ เสนอใบเบิก
สวัสดิการ

15 นาที

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

1 วัน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกสวัสดิการ
(ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล,ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร)

นางสาวสิริพร กาจินา

งานบุคคลดาเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ใบ
เบิกสวัสดิการ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้างานธุรการ

Phase

3

ผังกระบวนการ

Phase

4

หน่วยงานการเงิน

6

ส่งเอกสารให้กองคลัง

หน่วยงานการเงินและบัญ ชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

ผู้อานวยการกองกลาง

นางสาวกนกพร ปาผัด

Phase

Phase

5

1 วัน

ผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม อนุม ัติเบิกค่า
สวัสดิการ

5 นาที

ส่งเอกสารให้กองคลังที่
ดาเนินการต่อไป

นางสาวกนกพร ปาผัด

หมายเหตุ

(รายละเอียดและขั้นตอนการยืมเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
ขั้นตอนการยืมเงิน
ลาดับ

ระยะเวลา

ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสแกนนิว้
เข้า-ออก

1 เดือน

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสแกนนิว้
เข้า-ออก ตลอดทั้งเดือน

หมายเหตุ

ลูกจ้างชั่วคราว

Phase

1

ผังกระบวนการ

Phase

2

งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการ
สแกนนิว้ ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
จากระบบสแกนนิว้
ขออนุมัติยืม เงินค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว(รายวัน) ประจาเดือน

4

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

5

ผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

6

เสนอกองแผนจัดทาใบยืมเงิน

7

รองอธิการบดีฝฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

90 นาที

Phase

3

60 นาที

1.ตรวจสอบข้อมูลการสแกนนิว้ ของ
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันจากระบบ
สแกนนิว้ เพื่อคานวณรายเดือน
ทาบันทึกข้อความขออนุมัติยืม เงิน
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประจาเดือน

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

1 วัน

ผูอ้ านวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม อนุม ัติยืมเงิน

นางสาวสิริพร กาจินา

1 วัน

นาเอกสารยืมเงินลูกจ้างชั่วคราวส่ง
กองแผนงานออกใบยืมเงิน

กองแผนงาน

เสนอเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติใบ
ยืมเงิน

นางสาวสิริพร กาจินา

ส่งเอกสารให้หน่วยการเงินและ
บัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลังทาการออกเช็คต่อไป

นางสาวกนกพร ปาผัด

Phase

Phase

Phase

Phase

1 วัน

หน่วยการเงินและบัญชี ติดบาร์
โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลังออกเช็ค

1 วัน

Phase

8

1 วัน

(ขั้นตอนการเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน)
ขั้นตอนการเบิกเงิน
ผังกระบวนการ

1

ทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประจาเดือน พร้อมหลักฐานการ
เบิกจ่าย

2

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

3

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

60 นาที

งานบุคคลทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน) ประจาเดือน พร้อมหลักฐาน
การเบิกจ่าย

นางสาวสิริพร กาจินา

1 วัน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 วัน

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

Phase

ลาดับ

Phase

หัวหน้างานธุรการ

Phase

ผู้อานวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

5

เสนอกองแผนจัดทาใบเบิก
เงิน

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

1 วัน

เสนอกองแผนจัดทาใบเบิกเงินเพื่อ
เสนอหัวหน้างานและผูอ้ านวยการ
กองอนุมัติ

กองแผนงาน

Phase

Phase

4

Phase

6

หน่วยงานการเงิน

หน่วยงานการเงิน ติดบาร์โค๊ด เพื่อ
นาส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวกนกพร ปาผัด

หมายเหตุ

(ขั้นตอนการเบิก OT)

(ขั้นตอนการยืม OT)
บุคลากรสแกนนิว้ เข้า-ออก ประจาเดือน

งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขออนุมัติเบิกเงินค่ำปฏิบตั ิงำนในวันหยุดและนอกเวลำทำกำร
ประจำเดือน พร้อมหลักฐาน เพื่อทาเบิกจ่าย
งานบุคคลทำบันทึก ข้อควำมขออนุมัติยืมปฏิบัติงำนในวันหยุดและนอกเวลำทำกำร
ประจำเดือ น

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ

ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ถูกต้อง

ถูกต้อง

เสนอหน่วยการเงิน

เสนอกองแผนงานจัดทาใบเบิกเงิน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลัง

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลัง

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

(รายละเอียดและขั้นตอนการยืม OT)
ขั้นตอนการยืมเงิน
ลาดับ

บุคลำกรกองกลำง วันสแกนนิ ้ว
เข้ ำ-ออก

ระยะเวลา

1 เดือน

Phase

1

ผัง กระบวนการ

2

ขออนุมัติปฏิบ ัติง านขออนุมตั ิปฏิบัติงำนใน
วันหยุดและนอกเวลำทำกำร ประจำเดือ น

3

ทำบันทึก ข้อควำมขออนุมัติยืมเงินค่ำ
ปฏิบัติงำนในวันหยุดและนอกเวลำทำกำร
ประจำเดือ น

4

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

5

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

6

เสนอกองแผนจัดทาใบยืมเงิน

1 วัน

7

รองอธิการบดีฝฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

1 วัน

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

60 นาที

Phase

8

30 นาที

รายละเอียดงาน

บุคลำกรกองกลำงรำยวันสแกนนิว้
เข้า-ออก ตลอดทั้งเดือน

1. จัดทาหนังสือขออนุมตั ิปฏิบัติงำนใน
วันหยุดและนอกเวลำทำกำร ประจำเดือ น
เสนอหัวหน้ ำงำน ผู้ อ ำนวยกำร รอง
อธิกำรบดีผ่ำยบริ หำร อนุมัติ
2.งานบุคคลดาเนินการตรวจสอบการ
สแกนนิว้ ของบุคลำกรกองกลำง
จากระบบสแกนนิว้ ในวันหยุดและนอก
เวลำทำกำร คานวณระยะเวลาการมา
ปฏิบัติงานตลอดทั้ง เดือน
ขออนุมตั ิยื มเงินค่ำปฏิ บตั ิงำนในวันหยุด
และนอกเวลำทำกำร ประจำเดือ น

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
1 วัน

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม อนุมัติย ืมเงิน

นาเอกสารยืมเงินลูกจ้างชั่วคราวส่งกอง
แผนงานออกใบยืมเงิน

เสนอเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร พิจ ารณาลงนามอนุมัติใบยืมเงิน

ส่งเอกสารให้หน่วยการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลังทาการออก
เช็คต่อไป

หน่วยการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลังออกเช็ค

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

กองแผนงาน

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวกนกพร ปาผัด

(ขั้นตอนการเบิกเงินค่ า OT)
ขั้นตอนการเบิกเงิน
ลาดับ

ผัง กระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

งานบุคคลทำบันทึก ข้อควำมขออนุมัติเบิก
เงินค่ำจ้ ำงลูก จ้ำงชั่วครำว (รำยวัน)
ประจำเดือ น พร้อมหลักฐานสแกนนิว้
ประจาเดือน เอกสารขออนุมัติ เอกสารยืมเงิน
เพื่อทาเบิกจ่าย

ทำบันทึก ข้อควำมขออนุมัติเบิก เงินค่ำจ้ ำง
ลูก จ้ ำงชั่วครำว(รำยวัน) ประจำเดือ น
พร้อมหลักฐาน เพื่อทาเบิกจ่าย

2

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

3

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

4

เสนอกองแผนจัดทาใบยืมเงิน

5

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

1 วัน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลัง

60 นาที

นางสาวสิริพร กาจินา

1 วัน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

ผู้อานวยการกองกลาง

เสนอกองแผนจัดทาใบยืมเงิน

กองแผนงาน

หัวหน้างานธุรการ

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

1

ผู้รับผิดชอบ

Phase

6

นางสาวกนกพร ปาผัด

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกบุคลากร

จัดทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติอัตรากาลัง
อัตราทดแทน

อัตราใหม่
รองอธิการบดี (ที่
ได้รับมอบหมาย
นาเข้าที่ประชุมรอง
อธิการบดี

รองอธิการบดี (ที่ได้รับ
มอบหมาย

อนุมัติ
ส่วนงานขออนุมัติ
- จัดทาประกาศรับสมัค ร หรือ ขอรายชื่อผู้สมัครจากกองการ
เจ้าหน้าที่
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์สอบข้อเขียน และจัดทาบันทึกข้อความอนุมัติ
ดาเนินการ สอบข้อเรียนโดยแนบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ข้อเขียน
จองห้องสอบ
สอบข้อเขียนร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่แ ละจัดทาบันทึก
ข้อความรายงานผลสอบข้อเขียน

ไม่อนุมัติ
แต่ง ตั้งคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ (ตามความเหมาะสมของส่วนงาน
2. คณะกรรมการคุมสอย (ต้องมีผ ู้แทนจากกองการเจ้า หน้าที่เข้า ร่วม
3. คณะกรรมการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
- รองอธิก ารบดี (ที่ได้รับมอบหมาย )
ประธานกรรมการ
- รองอธิก ารบดีผ ู้ด ูแลส่วนงาน /ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
- ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้า ที่
กรรมการ
- หัวหน้า งานบริหารตาแหน่งและอัต ราก าลัง
กรรมการ
4. จัด ทาหนัง สือ เวียนแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ดาเนินการ
- ส่งต้นฉบับข้อสอบ พร้อมกระดาษค าตอบ
มายังกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนการจัดสอบอย่าง
น้อย 3 วันทาการ พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดข้อสอบ
- ส่งรายชื่อผู้ตรวจข้อสอบ

รายงานผลการสอบข้อเขียนและขออนุมัติกาหนดวันสอบ
สัมภาษณ์จากประธานกรรมการ

จัดสอบสัมภาษณ์และจัดทาบันทึกข้อความอนุมัติสอบ
สัมภาษณ์โดยแนบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของกระบวนกำร
กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน
กำรตัดสิน ใจ

ขออนุมตั ิจ้ำ งพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ สังกัด
กองกลำง

ทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของงำน

(ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกบุคลากร)

ขั้นตอนการสรรหา
ลาดับ

ผัง กระบวนการ

จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติอัตรากาลัง

2

รองอธิกำรบดี (ที่ได้ รับ
มอบหมำย

3

นำเข้ ำที่ประชุมรองอธิกำรบดี
พิจำรณำ อนุม ตั ิ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

60 นาที

จัดทาบันทึกข้อความขออนุมัติอัตรากาลัง

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

Phase

Phase

1

ระยะเวลา

จัดทาประกาศรับ สมัคร

เสนอรองอธิกำรบดีอนุมัติ

1 วัน

นำเข้ ำที่ประชุมรองอธิกำรบดี
พิจำรณำ อนุม ตั ิ

120
นาที

Phase

4

1 วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

420 นาที

Phase

5

ตรวจสอบคุณสมบัติ

จองห้องสอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

420
นาที

- ส่งต้นฉบับข้อสอบ พร้อมกระดาษคาตอบ
มายังกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนการจัดสอบ
อย่างน้อย 3 วันทาการ พร้อมทั้งจัดเตรียม
นางสาวสิริพร กาจินา
ชุดข้อสอบ
- ทาการถ่ายเอกสารข้อสอบ
- ส่งรายชื่อผู้ตรวจข้อสอบ

120 นาที

ดาเนินการตรวจสอบห้องว่างเพื่อ
ดาเนินการจองเพื่อจัดสอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

7

นางสาวสิริพร กาจินา

420
นาที

Phase

ดาเนินการจัดเตรียมข้อสอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ
(ตามความเหมาะสมของส่วนงาน)
2. คณะกรรมการคุมสอบ (ต้องมีผู้แทน
จากกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่ว ม
3. คณะกรรมการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
- รองอธิการบดี (ที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
- รองอธิการบดีผ ู้ดูแลส่วนงาน /ผู้ช่วย
อธิการบดี กรรมการ
- ผู้อานวยการกองกลาง กรรมการ
- ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
- หัวหน้างานบริหารตาแหน่งและ
อัตรากาลัง กรรมการ
4. จัดทาหนังสือเวียนแจ้งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

นำเข้ ำที่ประชุมรอง
อธิกำรบดีพิจำรณำ
อนุมตั ิ

1.คัดเลือกผู้มสี ิทธิ์สอบข้อเขียน และจัดทา
บันทึกข้อความอนุมัติดาเนินการ สอบข้อ
เรียนโดยแนบรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เ ข้าสอบ
ข้อเขียน
2. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
3.โทรนัดผู้สมัครมาสอบข้อเขียน

Phase

6

งานบุคคล ดาเนินการจัดทาบันทึก
ข้อความประกาศรับ สมัคร กาหนด
คุณสมบัติ ระยะเวลารับสมัคร และขอ
รายชื่อผู้สมัคร จากองการเจ้าหน้าที่

เสนอรองอธิกำรบดี

ทาการสอบ

780 นาที

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

8

1.ดาเนินการสอบ
2.ส่งข้อสอบที่ดาเนินการสอบเสร็จสิน้ ให้
คณะกรรมการตรวจข้อสอบสรุป ผลคะแนน
ข้อเขียน
3.นัดผู้ผ่านข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์

จัดสอบสัมภาษณ์และจัดท าบันทึก
ข้อความอนุมัติสอบสัมภาษณ์โดย
แนบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

180 นาที

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก

180 นาที

จัดทาประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์

นางสาวสิริพร กาจินา

ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
สังกัด กองกลาง

60 นาที

ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
สังกัด กองกลาง

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

Phase

9

Phase

10

หมายเหตุ

(ขั้นตอนการจัดทาเอกสารเดินทางปป
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการ )

(ขั้นตอนการเบิกเงินเดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ )

เดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขออนุมัติเบิกขออนุมตั ิเดินทำงไปปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรกองกลำงเ
พร้อมหลักฐาน เพื่อทาเบิกจ่าย
งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขออนุมัติเดินทำงไปปฏิบตั ิงำนของผู้อำนวยกำร
กองกลำง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม
ถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

ถูกต้อง

เสนอกองแผนงานจัดทาใบเบิกเงิน

ติดต่อประสานงาน พาหนะ ที่พัก

ขออนุมตั ิยืมเงินเดินทำงไปปฏิ บตั ิงำนของผู้อำนวยกำร
กองกลำง

ไม่ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลัง

ถูกต้อง

ผูอ้ านวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

ถูกต้อง

การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

เสนอหน่วยการเงินออกใบยืมเงิน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลัง

จุดเริ่มต้นและสิน้ สุดของ
กระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
ทิศ ทางการเคลื่อนไหวของ
งาน

(ขั้นตอนการจัดทาเอกสารเดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อานวยการ )
ผัง กระบวนการ

1

เดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ

2

ขออนุมัติเ ดินทางไปปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการกองกลาง

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

เดินทางไปปฏิบ ัติง านของผู้อานวยการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

Phase

ลาดับ

Phase

30 นาที

- งานบุคคลทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทางไปปฏิบ ัติง านของผู้อานวยการ
กองกลาง
-คานวณค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้าธุรการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

4

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

หัวหน้างานธุรการ
1 วัน

Phase

3

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ผู้อานวยการกองกลาง

Phase

1 วัน

5
1 วัน

รองอธิการบดีฝฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร

Phase

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

ติดต่อประสานงาน พาหนะรับ-ส่ง ที่พัก
ติดต่อประสานงาน พาหนะ ที่พัก

นางสาวสิริพร กาจินา

60 นาที

Phase

6

ขออนุมัติย ืมเงิน

20 นาที

Phase

7

จัดทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน ) ประจ าเดือน
พร้อมหลักฐานสแกนนิว้ ประจาเดือน เพื่อทา
เบิกจ่าย

นางสาวสิริพร กาจินา

(ขั้นตอนการจัดทาเอกสารเดินทางปปปฏิบัติงานของผู้อานวยการ ) ต่อ
ลาดับ

1

ผัง กระบวนการ

1 วัน

รายละเอียดงาน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หัวหน้างานธุรการ

Phase

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลา

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

ผู้อานวยการกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

1 วัน

Phase

2

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

Phase

3

4

1 วัน

1.เจ้าหน้าที่การเงินจัดทาเอกสารใบยืม
2.เสนอลงนามในเอกสารใบยืมเงิน

นางสาวกนกพร ปาผัด

1 วัน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลัง

นางสาวกนกพร ปาผัด

Phase

จัดทาใบยืมเงิน

1 วัน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

Phase

5

(รายละเอียดและขั้นตอนการเบิกเงินเดินทางปปปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ)

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิก าร

ลาดับ

Phase

1

งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขอ
อนุมตั ิเบิกขออนุมัติเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนของผู้ อำนวยกำร
กองกลำงเ พร้อมหลักฐาน เพื่อ
ทาเบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลา

60 นาที

รายละเอียดงาน

งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขอ
อนุมตั ิเบิกขออนุมัติเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนของผู้ อำนวยกำร
กองกลำงเ พร้อมหลักฐาน เพื่อทา
เบิกจ่าย

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้างานธุรการ

1 วัน

Phase

2

ผัง กระบวนการ

1 วัน
ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ผู้อานวยการกองกลาง

Phase

3

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม อนุมัติเ บิกค่าสวัสดิการ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลัง

นางสาวกนกพร ปาผัด

1 วัน

Phase

4

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลัง

Phase

5

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการ
ต่อไป

1 วัน

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการต่อไป

นางสาวกนกพร ปาผัด

หมายเหตุ

(ขั้นตอนการประเมินบุคลากร )

การประเมินบุคลากรกองกลาง

งานบุคคลทาบันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม
ถูกต้อง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

เวีย นแจ้งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ออกแบบฟอร์มการประเมินและกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิณ

ถูกต้อง
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม
ไม่ถูกต้อง

แจ้งแบบประเมินให้บุคลากรกองกลาง เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคัญบัญชา ผู้รับบริการ ทาการประเมิน

ทาการสรุปผลการประเมิน ให้ผู้อานวยการพิจ ารณาเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

(ขั้นตอนการประเมินบุคลากร กองกลาง)

ขั้นตอนการประเมิน

ลาดับ

การประเมินบุคลากรกองกลาง

Phase

1

ผัง กระบวนการ

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

Phase

2

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

Phase

3

Phase

Phase

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลา

6 เดือน /
ครั้ง

120
นาที

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

- จัดเตรีย มเอกสารประเมินผลปฏิบัติงาน
การประเมินบุคลากรกองกลาง 6 เดือน / นางสาวสิริพร กาจินา
ครั้ง
งานบุคคลทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน แต่ละฝ่าย
แยกให้แต่ละบุคลากรแต่ละคนจ านวน 35
คน

นางสาวสิริพร กาจินา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

หัวหน้างานธุรการ

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นามบันทึกกข้อความอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้อานวยการกองกลาง

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

45 นาที

- จัดทาหนังสือเวียนแจ้งคาสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
- ดาเนินการเวียนแจ้ง

นางสาวสิริพร กาจินา

คณะกรรมการประชุมออกแบบฟอร์มการ
ประเมินและกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

กรรมการ

1 วัน

4

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

5

เวียนแจ้งหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน

Phase

6

7

120 นาที

Phase

กาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

ผู้อานวยการกองกลาง

Phase

8

9
30 นาที

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ดาเนินการแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินให้
ผู้ประเมินทราบ

9
420
นาที

Phase

แจกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร

Phase

10

สรุปผลการประเมิน

420 นาที

จัดทาเอกสาร บรรจุอองลับ และทาการ
แจกแบบประเมินให้บุคลากรกองกลาง
เพื่อนร่วมงานผู้บ ังคับบัญชา ผู้รับบริการ ทา
การประเมิน และแจกแบบประเมินให้
บุคลากรกองกลาง เพื่อนร่วมงานผู้บัง คัญ
บัญชา ผู้รับบริการ ทาการประเมิน จ านวน
175 ฉบับ จัดตามประเภท ผู้ประเมิน ของ
แต่ละบุคคล จานวนบุคลากรกองกลาง 35
คน

นางสาวสิริพร กาจินา

ทาการสรุปผลการประเมิน ให้ผู้อานวยการ
พิจารณาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นางสาวสิริพร กาจินา
จานวน 175 ฉบับ จัดตามประเภท
ผู้ประเมิน ของแต่ละบุคคล จานวนบุคลากร
กองกลาง 35 คน

หมายเหตุ

(ขั้นตอนการดาเนินคครงการพัฒนาศักยาาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา )

(ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)
หน่วยงานการเงินและบัญ ชี ออกใบยืมเงิน ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

โครงกำรพัฒ นำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
กองกลำง มหำวิทยำลัยพะเยำ

จัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบตั ิงำนบุคลำกรกองกลำง
มหำวิทยำลัยพะเยำ

งานบุคคลทำบันทึกข้ อควำมขออนุมัติเบิกเงินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร
กองกลำง มหำวิทยำลัยพะเยำพร้ อมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

กรณีศึกษาดูงาน ดำเนินกำร ประสำน สัง่ จอง สาำนที่ดู
งำน ที่พัก อำหำร พำหนะ ฯลฯ

กรณีจัดอบรม ประสำนวิทยำกร
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จัดทาใบเสนอซือ้ /จ้ าง มพ.กค.01

จัดทาบันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการและร่าง
กาหนดการ

ถูกต้อง

ถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลงนาม

ทาหนังสือเชิญวิท ยากร

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

เสนอหน่วยการเงินจัดทาใบเบิกเงิน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
ขออนุมตั ิค่ำใช้ จ่ำย และขออนุมัติย ืมเงินโครงกำร
พัฒนำศัก ยภำพกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร กองกลำง
มหำวิทยำลัย พะเยำ
ถูกต้อง
หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ถูกต้อง
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

จัดทาแบบสอบถาม

นัดประชุมท าความเข้ าใจ และแจ้ งกาหนดการ
ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลงนามอนุมัติ

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกอง
คลัง

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศัก ยาาพการปฏิบัติง านบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา )

(ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)
(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศัก ยาาพการปฏิบัติง านบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ

หัวหน้างานธุรการ

10

30 นาที

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

คานวณค่าใช้จ่าย และขออนุมัติ
ค่าใช้จ่าย และขออนุมัติย ืมเงินโครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
กองกลาง มหาวิทยาลัย พะเยา และขอ
อนุมัติกิจ กรรมย่อย

นางสาวสิริพร กาจินา

16

1 วัน
หัวหน้างานธุรการ

1 วัน
ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

1 วัน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

12

หัวหน้างานธุรการ

Phase

6

กรณีศึก ษาดูง าน ดาเนินการ ประสาน
สั่งจอง สถานที่ดูงาน ที่พัก อาหาร
พาหนะ ฯลฯ

420 นาที
วัน

กรณีจัดอบรม ประสานวิท ยากร

180 นาที

กรณีจัดอบรม ประสานวิท ยากร วัน
เวลา สถานที่ อานวยความสะดวกเรื่อง
ที่พัก การเดินทาง

17

ผู้อานวยการกองกลาง

ทาหนังสือเชิญวิทยากร

60 นาที

ทาหนังสือเชิญวิทยากร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

18

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

3

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา
ลงนาม

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

4

เสนอหน่วยการเงินจัดทาใบยืมเงิน

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

นางสาวสิริพร กาจินา

1 วัน

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

จัดทาแบบสอบถาม

60 นาที

1 วัน

23

นัดประชุมทาความเข้าใจ และแจ้ง
กาหนดการ

120 นาที

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

หัวหน้างานธุรการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

จัดทาแบบสอบถาม

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณาลง
นาม

ผู้อานวยการกองกลาง

1 วัน

เสนอหน่วยการเงินตรวจสอบและจัดทา
ใบยืมเงิน

นางสาวกนกพร ปาผัด

1 วัน

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

นางสาวสิริพร กาจินา

120 นาที

งานบุคคลทาบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
เงินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
มหาวิท ยาลัยพะเยาพร้อมหลักฐานการ
เบิกจ่าย

ผู้อานวยการกองกลาง

21

22

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

นางสาวสิริพร กาจินา

รายละเอียดงาน

Phase

กรณีศึก ษาดูง าน ดาเนินการ ประสาน
สั่งจอง สถานที่ดูงาน ที่พัก อาหาร
พาหนะ รถรับ ส่งบุคลากร

Phase

11

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

15

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

Phase

30 นาที

นางสาวสิริพร กาจินา

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการต่อไป

20

นางสาวกนกพร ปาผัด

1 วัน

1

งานบุคคลทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
มหาวิท ยาลัยพะเยาพร้อมหลักฐานการ
เบิกจ่าย

ระยะเวลา

Phase

9

ขออนุมัติค่าใช้จ่าย และขออนุมัติยืมเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากร กองกลาง มหาวิทยาลัย พะเยา

ผู้อานวยการกองกลาง

Phase

5

จัดทาบันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการ
และร่างกาหนดการ

จัดทาบันทึกข้อความข้ออนุมัติโครงการ

ผู้อานวยการกองกลาง

ผัง กระบวนการ

หัวหน้างานธุรการ

ส่งเอกสารให้กองคลังที่ดาเนินการ
ต่อไป

14

Phase

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

นางสาวสิริพร กาจินา

ลาดับ

นัดประชุมทาความเข้าใจ และแจ้ง
กาหนดการ ตอบข้อซัก ถามเกี่ยวกับ
คครงการ

นางสาวสิริพร กาจินา

5

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พิจารณาลงนามอนุมัติ

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

6

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติด
บาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

1 วัน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ติดบาร์โค๊ด
เพื่อนาส่งกองคลัง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Phase

หัวหน้างานธุรการ

Phase

4

1 วัน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาลง
นามอนุมัติ

หมายเหตุ

19

Phase

8

1 วัน

Phase

1 วัน

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ ตรวจสอบ

Phase

3

หัวหน้าหน่วยงานธุรการ
ตรวจสอบ

นางสาวสิริพร กาจินา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณา
ลงนามอนุมัติ

1 วัน

หน่วยงานการเงินและบัญชี ออกใบ
ยืมเงิน ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

Phase

1 วัน

ผู้อานวยการกองกลาง พิจารณา

รายละเอียดงาน

จัดทาใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01

60 นาที

จัดทาใบเสนอซื้อ/จ้าง มพ.กค.01

นางสาวสิริพร กาจินา

Phase

ผู้อานวยการกองกลาง
พิจารณาลงนาม

หน่วยงานการเงินและบัญชี ออกใบยืมเงิน
ติดบาร์โค๊ด เพื่อนาส่งกองคลัง

ระยะเวลา

Phase

13

ผัง กระบวนการ

Phase

420
นาที

จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
มหาวิท ยาลัยพะเยาคิดกิจ กรรมย่อย
ภายในโครงการ 1. กิจกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์ ของกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
3.คานวณค่าใช้จ่าย

ลาดับ

หมายเหตุ

(ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายคครงการ)

หมายเหตุ

Phase

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

Phase

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

Phase

นางสาวสิริพร กาจินา

ระยะเวลา

ระยะเวลา

Phase

7

ผัง กระบวนการ

Phase

จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง
มหาวิท ยาลัยพะเยา

Phase

2

Phase

ลาดับ

Phase

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัย พะเยา

หมายเหตุ

ผัง กระบวนการ

Phase

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัย พะเยา

ผู้รับผิดชอบ

Phase

รายละเอียดงาน

Phase

ระยะเวลา

Phase

1

ผัง กระบวนการ

ลาดับ

Phase

ลาดับ

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศัก ยาาพการปฏิบัติง านบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศัก ยาาพการปฏิบัติง านบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา) ต่อ

Phase

(ขั้นตอนการด าเนินคครงการพัฒนาศัก ยาาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกนกพร ปาผัด

หมายเหตุ

