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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงานถือว่าเป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างย่ิง ซึ่งจะสามารถ  

ทําให้ผู้ปฏิบัตงิานหลัก และผู้ปฏิบัตงิานร่วมได้ทราบถึงขึน้ตอนการปฏิบัตงิาน รวมทั้งไดป้รับปรุงขัน้ตอน

การปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่

จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทํา ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการ

ปฏิบัตงิานจนสามารถเลอืกใช้บริการได้อยา่งสะดวกยิ่งขึน้ 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ี ได้ รับความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในวิทยาเขตเชียงราย           

ถือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างย่ิง ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ ร่วมมือร่วมใจกัน    

จัดทําคู่มือปฏิบัตงิานไว้ ณ ที่น้ี และจะมีการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้เป็นคู่มอืที่เหมาะสมต่อภารกิจของ

วิทยาเขตเชยีงรายอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

                    

    

            รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 

                                                                 ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย 

                                                                  มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                                                                      มกราคม 2565 
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ประวัติความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ตระหนักถึงความสําคัญในการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา จึงดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา

ในส่วนภูมิภาคเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในระดับที่มีความสําคัญย่ิงต่อจังหวัดเชียงราย

และภูมิภาคใกลเ้คียง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

กิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อมนุษย์ 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 

กรกฎาคม 2553 เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 16 กรกฎาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา     ยก

ฐานะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และวันที่ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัย

พะเยาอนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการเชียงราย เป็นวิทยาเขตเชียงราย  

 วิทยาเขตเชียงรายต้ังอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตําบลริมกก อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 20 ไร่ และมีโครงสร้างการจะขยายพ้ืนที่

เพ่ิมอีก 15 ไร่ เพ่ือก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพและบริการวิชาการ เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงาน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อํานวยการ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ในขณะนัน้ดําเนนิการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นพื้นที่มีศักยภาพและทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหน่ึงของจังหวัด

เชียงราย  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกจิของวิทยาเขตเชียงราย 

ปรัชญา 

ดํารงชีวิตดว้ยปัญญาประเสริฐที่สุด 

(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน 

วิทยาเขตเชยีงราย มุ่งมั่นปฏิบัตติามปณิธานมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”  

(Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน ์

 เป็น GATEWAY เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

พันธกจิ 

 1. เพ่ือจัดการศึกษา สง่เสริมและพัฒนาวิชาการ การทําวิจัย อบรม สัมมนา  

 2. เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสากล เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 3. เพ่ือให้บริการทางวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เสณษบกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4. เพ่ือสง่เสริมจริยธรรมทางวิชาการ การปฏิบัตงิานในหน้าที่และส่วนบุคคล 

 5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระบบการบริหารงานและเทคโนโลยี   อย่าง

ต่อเน่ือง 
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โครงสร้างการบรหิารงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยา  

  

 เพ่ือให้การดําเนินงานของวิทยาเขตเชียงรายเป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร

เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึ้น ซึ่งวิทยาเขตเชียงราย  

ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้อํานวยการวิทยาเขตเชยีงราย ดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดี 

ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชยีงราย 

เชียงราย 

อธิการบดี 

งานบริหารทั่วไป 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

วทิยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ งานแผนงาน 

ส านักงานวิทยาเขตเชียงราย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการบริหาร 
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รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สังกัดวิทยาเขตเชียงราย และภาระหน้าที่ตามโครงสร้าง

องค์การ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานธุรการ 

2. นางวราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ 

3. นางวิชิดา รุ่งเรอืง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

4. นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร นักวิชาการเงินและบัญชี 

5. นางสาวกาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิชาการศึกษา 

7. นายภานุพงศ์ มูลจันทรต๊์ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นายทองคํา กันธะ คนงาน 

9. นายภานุพงศ์ ศิริ คนงาน 

10. นายสทิธิพงษ์ นวลตา คนงาน 

 

ภาระหน้าที่ตามโครงสร้างองค์การ 

งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ 

- งานธุรการ     ผู้รับผิดชอบ นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

- งานบุคลากร    ผู้รับผิดชอบ นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

- งานห้องสมุด    ผู้รับผิดชอบ นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

- งานพัสดุ    ผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์ ดอนชัย  

- งานการเงินและบัญชี   ผู้รับผิดชอบ นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

- งานบริการห้องพักและสถานที่ ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ มานะสุข / นางวราภรณ์ ดอนชัย 

/ นางวิชิดา รุ่งเรอืง / นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

- งานยานพาหนะ   ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ มานะสุข 

- งานรักษาความสะอาด  ผู้รับผิดชอบ นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

- งานรักษาความปลอดภัย  ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ มานะสุข 

- งานฝกึอบรมระยะสัน้ ผู้รับผิดชอบ นางวราภรณ์ ดอนชัย / นางวิชิดา รุ่งเรอืง / 

นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 
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งานวิชาการ ประกอบด้วยงานดังต่อไปน้ี 

- งานบริการการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ นางสาวปรียานุช ใจสุข / นางสาว          

                                                   กาญจนา โปทาว ี

- งานประชาสัมพันธ์การศึกษา  นางสาวกาญจนา โปทาวี 

- รับเข้าศึกษา             ผู้รับผิดชอบ นางสาวปรียานุช ใจสุข  

งานแผนงาน ประกอบด้วยงานดังต่อไปน้ี 

- งานแผนงาน    ผู้รับผิดชอบ นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้รับผิดชอบ นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 

- งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ มานะสุข 

- งานโสตทัศนศึกษา   ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์ มานะสุข 

- งานประชาสัมพันธ์   ผู้รับผิดชอบ นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 
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  ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

 
 

รองศาสตราจารย์ดร.ทิพย์จันทร ์วงศจ์ันทรต์า 

ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  

หน้าที ่

๑. บริหารกิจการของวิทยาเขตให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

๒. ควบคุม ดูแล บุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

๓. รักษาระเบียบวินัย จรรณยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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งานบริหารท่ัวไป 

 

งานธุรการ  

ผู้รับผดิชอบ: นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

ลักษณะงาน: งานสารบรรณ  

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การ

เก็บ รักษา การยืมจนถึงการทําลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. รับ-สง่หนังสือ 

    - ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 

    - ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                           

    - ตรวจสอบหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเกษียณเพ่ือ 

       เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับต่อไป                                                                                                             

    - ออกเลขหนังสือภายใน, ภายนอก  

    - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก                                                                                                                                                     

2. เสนอหนังสือ 

    - เสนอหนังสือผู้บรหิาร 

    - จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ/ปฏิบัต ิ

    - ติดตามเร่ืองทุกเร่ืองที่ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการให้แล้วเสร็จทันตาม

กําหนดเวลา 

- เก็บรวบรวมหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ และสะดวกในการใช้งาน 

    - ดําเนนิการทําลายหนังสือภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 

    - รายงานการ รับ-สง่ หนังสือราชการแตล่ะเดอืน 

    - ติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 

    - ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ 

3. การจัดเก็บเอกสารและการทําลายที่หมดอายุการใช้งาน 

4. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก 

6.  ให้บรกิารรับ-สง่ จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร  

7.  ต้อนรับ ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารทั่วไป 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานรับหนังสือ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 รับเอกสารจากหน่วยงานอื่น 

ภายในและภายนอก 

รับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จากภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย

พะเยา 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

2 ลงเลขที่รับ วันที่ เวลา และ

เกษียณหนังสือ เสนอ

ผู้อํานวยการ 

ลงเลขที่รับ วันที่ เวลา ในระบบ   

e-document ของมหาวิทยาลัย

พะเยา เกษียณหนังสือและเสนอ

ผู้อํานวยการ 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 เสนอหัวหน้างานเพ่ือ

ตรวจสอบ 

นําแฟ้มเสนอหัวหน้างานธุรการเพ่ือ

ตรวจสอบ 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4 เสนอ ผอ. เพ่ือทราบ/สั่งการ นําแฟ้มเสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงราย เพ่ือทราบ/สั่งการ 

ผู้อํานวยการ 

วทิยาเขตเชียงราย 

5 แจ้งงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 

 

นําผลการสั่งการแจ้งงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการปฏิบัตงิาน 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

6 จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม/ระบบ            

e-document 

จําแนกหนังสือเก็บตามแฟ้มของ

หน่วยงานต่าง ๆ/ 

ระบบ e-document 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

 

 

 

 

 

จบการท างาน 



9 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานส่งหนังสือ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ร่าง/ตรวจบันทึกขอ้ความ  

หนังสือราชการต่าง ๆ 

ร่างหนังสือ/บันทึกขอ้ความ นางวิชิดา รุ่งเรอืง /งาน

ที่เกี่ยวข้อง 

2 ออกเลขที่บันทึกขอ้ความ/

หนังสือราชการต่าง ๆ 

 

ออกเลขที่หนังสือ/บันทึกขอ้ความ 

ในระบบ  e-document ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 เสนอหัวหน้างานเพ่ือ

ตรวจสอบ 

 

เสนอหัวหน้างานธุรการเพ่ือ

ตรวจทาน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4 เสนอผู้อํานวยการ เพ่ือลงนาม เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือลงนาม 

ผู้อํานวยการ  

วิทยาเขตเชยีงราย 

5 จัดส่งหนังสือ/บันทึกขอ้ความ ทําสําเนาและจัดสง่หนังสือไปยัง

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

6 จัดเก็บสําเนาหนังสือ จัดเก็บสําเนาเข้าแฟ้ม/ 

จัดเก็บในระบบ e-document 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

ลักษณะงาน: งานประชุม 

 จัดประชุมประจําเดอืนและประชุมอื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

   - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

 - จัดเตรียมงานประชุม (เตรียมห้องประชุม เชิญกรรมการเข้าร่วมการประชุม ทําเอกสารเบิก

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม) 

 - บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

จบการทํางาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานประชุม 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการประชุม 

 

รวบรวมวาระและเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการประชุม 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง /งาน

ที่เกี่ยวข้อง 

2 เตรียมงานประชุม 

 

- จองหอ้งประชุม  

- เชิญคณะกรรมการเข้าร่วม

ประชุม 

- เตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

- จัดทําเอกสารเบิกค่าใช้จา่ยใน

การประชุม 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 เสนอหัวหน้างานเพ่ือ

ตรวจสอบ 

เสนอหัวหน้างานธุรการเพ่ือ

ตรวจทาน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4 เสนอผู้อํานวยการเพ่ือลงนาม เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือลงนาม 

ผู้อํานวยการ  

วิทยาเขตเชยีงราย 

5 บันทึกและจัดทํารายงานการ

ประชุม 

บันทึกการประชุมและจัดทํา

รายงานการประชุม 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

6 เสนอหัวหน้างานเพ่ือ

ตรวจสอบ 

เสนอหัวหน้างานธุรการเพ่ือ

ตรวจทาน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

7 เสนอผู้อํานวยการเพ่ือลงนาม เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือลงนาม 

ผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงราย 

    

 

 

 

จบการทํางาน 
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ลักษณะงาน: งานจัดทําคําสั่ง ประกาศ  

จัดทําร่างประกาศ คําสั่งต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานจัดท าค าสั่ง/ประกาศ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 รับเร่ือง  

 

รับเร่ือง/คําสั่ง จากผู้อํานวยการ

หรืองานที่เกี่ยวข้องให้จัดทําคําสั่ง 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง /งาน

ที่เกี่ยวข้อง 

2 ร่างคําสั่ง/ประกาศ ร่างคําสั่ง /ประกาศโดยศึกษา

ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง พรบ.ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 เสนอหัวหน้างานเพ่ือตรวจทาน 

 

เสนอหัวหน้างานธุรการเพ่ือ

ตรวจทาน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4 เสนอผู้อํานวยการ  

 

เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือขอความเห็นชอบ/

แก้ไขเนื้อหา และลงนามบันทึก

ข้อความขอความอนุเคราะห์จาก

กองกฎหมายและทรัพย์สิน

ตรวจสอบ 

ผู้อํานวยการ  

วิทยาเขตเชยีงราย 

5 จัดส่งบันทึกข้อความและร่าง

คํ า สั่ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ก ฎ ห ม า ย

ตรวจสอบ 

 

จัดส่งบันทึกขอ้ความขอความ

อนุเคราะห์จากกองกฎหมาย

ทรัพย์สินตรวจสอบและร่างคําสั่ง/

ประกาศ  

กองกฎหมายทรัพย์สิน 

6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ 

กองกฎหมายทรัพย์สินตรวจสอบ

แล้วส่งคืนวิทยาเขตเพื่อให้วิทยาเขต

ส่ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

ตรวจสอบหรือนําเสนอต่อที่ประชุม

ที่เกี่ยวข้องลงมติเห็นชอบร่างคําสั่ง/

ประกาศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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7 เสนอลงนามคําสั่ง/ประกาศ วิทยาเขตเชียงรายเสนอผู้มีอํานาจ  

ลงนามคําสั่ง/ประกาศ 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

 จัดเก็บคําสั่ง นําคําสั่ง/ประกาศขึน้หน้าเว็บไซต์

วิทยาเขตเชยีงราย 

จัดเก็บคําสั่ง/ประกาศเข้าแฟ้ม 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 
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งานบุคลากร 

ผู้รับผดิชอบ: นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

ลักษณะงาน: งานบุคลากร 

 - ดูแลและจัดเก็บการลงเวลาการปฏิบัตงิานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย 

 - จัดทําแฟม้ทะเบียนประวัตขิองบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชยีงราย 

- บันทึกข้อมูลสถิติการ ขาด ลา มาสาย ของบุคลากรในวิทยาเขตเชียงราย และทําสรุปรายงาน   

แตล่ะเดอืนต่อผู้อํานวยการ  

 - เสนอพิจารณาอนุมัติการลาประเภทตา่ง ๆ ต่อผู้อํานวยการ  

- รวบรวม จัดเก็บ ให้คําปรึกษา การนําสง่การเบิกเงินสวัสดกิารบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

- ดําเนนิการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตราเดมิ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากร 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 บุคลากรย่ืนลาในระบบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ผู้มีความประสงค์ลา เข้าไปยื่น

ความประสงค์ในระบบการลาของ

มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมทั้งพิมพ์

ใบลาออกมาจากระบบ 

ผู้มีความประสงค์ลา 

2 รับแบบฟอร์ม รับแบบฟอร์มการลาจากบุคลากร

ของวิทยาเขตเชียงราย 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 ตรวจสอบข้อมูลการลาของ

บุคลากร 

ตรวจสอบข้อมูลการลาของ

บุคลากร พร้อมทั้งลงนามในใบลา 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

4 เสนอหัวหน้างาน เสนอหัวหน้างานเพ่ืออนุมัติใน

ขั้นต้น 

นายสุพจน์ มานะสุข 

5 เสนอผู้อํานวยการ เพ่ือลงนาม

อนุมัติ 

 

เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือลงนามอนุมัติการลา 

ผู้อํานวยการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชยีงราย 

6 นําผลการอนุมัติมาลงระบบข

ของมหาวิทยาลัย 

นําผลการอนุมัติมาลงในระบบของ

มหาวิทยาลัย 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 



14 
 

 www.hr.up.c.th 

7 รวบรวมแบบฟอร์มใบลาที่

อนุมัติแลว้ไว้เป็นหลักฐาน 

รวบรวมแบบฟอร์มใบลาจัดเก็บไว้

เป็นหลักฐาน 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

8 รายงานสรุปวนัลาประจ าเดือน 

 

จัดทํารายงานสรุปวันลา

ประจําเดอืน เสนอผู้อํานวยการ

เพ่ือทราบ 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการย่ืนขอเบิกเงนิสวัสดิการของบุคลากร 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 บุคลากรย่ืนแบบฟอรม์ขอเบิก

เงินสวัสดกิาร 

ผู้มีความประสงค์เบิกเงิน

สวัสดกิารย่ืนแบบคํารอ้งขอเบิก

เงินสวัสดกิารพร้อมเอกสาร 

หลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ผู้มีความประสงค์

เบิกเงินสวัสดกิาร 

2 รับแบบคําร้องขอเบิกเงิน

สวัสดกิารพร้อมเอกสาร 

หลักฐาน 

รับแบบคําร้องขอเบิกเงิน

สวัสดกิารพร้อมเอกสาร 

หลักฐาน 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน  ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

4 เสนอผู้อํานวยการเพ่ือลงนาม 

 

เสนอผู้อํานวยการวิทยาเขต

เชียงรายเพ่ือลงนามรับรอง 

ผู้อํานวยการ  

วิทยาเขต

เชียงราย 

5 นําเข้าระบบตดิตามทางการเงิน นําเอกสารคําร้องให้การเงินลง

ระบบตดิตามเอกสารทางการเงิน 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

จบการทํางาน 
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6 จัดทําสําเนา จัดทําสําเนาไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้

ที่วิทยาเขตเชียงราย 1 ชุด 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

7 สง่เอกสารคําร้องฯ ให้กองการ

เจ้าหน้าที ่

สง่เอกสารคําร้องขอเบิกเงิน

สวัสดกิาร   ให้กองการเจ้าหน้าที่

ทําการเบิกจา่ยจากมหาวิทยาลัย 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการสรรหาบุคลากร 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ขออนมุติอัตรากําลัง ขออนมุติอัตรากําลังไปยังงาน

บรหิารตําแหน่งและอัตรากําลัง 

กองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับ

การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

วิชิดา รุ่งเรอืง 

2 ขออนมุติจัดทําประกาศรับ

สมัคร 

 

ขออนมุติจัดทําประกาศรับสมัคร

ไปยังงานบริหารตําแหน่งฯ 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 จัดทําประกาศรับสมัคร  งานบริหารตําแหน่งฯ จัดทํา

ประกาศและเผยแพร่ประกาศ 

งานบริหาร

ตําแหน่งฯ  

4 สง่รายช่ือคณะกรรมการ

คัดเลอืกบุคลากร 

 

สง่รายช่ือคณะกรรมการคัดเลอืก

บุคลากร 1. คณะกรรมการออก

ข้อสอบ 2. คณะกรรมการคุม

สอบ    3. คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์  ให้งานบริหาร

ตําแหน่งฯ และอัตรากําลัง      

เพ่ือจัดทําคําสั่ง 

- นางวิชิดา 

รุ่งเรอืง 

- งานบริหาร

ตําแหน่งฯ 

5 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบทาง

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

งานบริหาร

ตําแหน่งฯ  

จบการทํางาน 
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6 ดําเนนิการจัดสอบข้อเขียน ดําเนินการจัดสอบข้อเขียน ณ 

หน่วยงาน และส่งผลคะแนนให้

งานบริหารตําแหน่งฯ ประกาศผล

ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์บนเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- วิชิดา รุ่งเรอืง 

- งานบริหาร

ตําแหน่งฯ 

7 ดําเนนิสอบสัมภาษณ์ นัดหมายคณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์เพื่อดําเนนิการสอบ

สัมภาษณ์ 

งานบริหาร

ตําแหน่งฯ 

8 ประกาศรายช่ือ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ

คัดเลอืกเข้าเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา และจัดทํา

เอกสารเพ่ือบรรจุแตง่ต้ัง 

งานบริหาร

ตําแหน่งฯ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 
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งานห้องสมุด 

ผู้รับผดิชอบ: นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

ลักษณะงาน: งานบริการห้องสมุด 

 - บริการ ยืม – คืน หนังสือ ทั้งภายในวิทยาเขตเชียงราย และยืมหนังสือระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 - เก็บเงินค่าปรับเน่ืองจากยืมหนังสือเกินกําหนด นําฝากและส่งหลักฐานการนําฝากให้

มหาวิทยาลัย 

 - ลงทะเบียนหนังสือเข้าระบบ 

 - ดูแลจัดหนังสือในห้องสมุดให้เป็นระบบ ดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ย 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการยืม-คืน หนังสือ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 นิสิต/บุคลากรยืม-คืน หนังสือ บันทึกข้อมูลยืม-คืน หนังสือใน

ระบบ Alist 

บุคลากรวิทยา

เขตเชียงราย 

2 รับชําระค่าปรับ 

 

รับชําระค่าปรับหากมีการยืมเกิน

กําหนด 

บุคลากรวิทยา

เขตเชียงราย 

3 นําฝากเงินเข้าธนาคาร  นําฝากเงินค่าปรับเข้าธนาคาร

ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 677-2-

43410-9 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

4 สง่หลักฐานการนําฝากให้

มหาวิทยาลัย 

 

สง่หลักฐานการนําฝากให้กอง

คลังมหาวิทยาลัย ดังนี ้1. ใบ

นําสง่เงิน 

2. หลักฐานการนําฝากเงิน              

3. ใบเสร็จรับเงิน 4. ใบรายงาน

ค่าปรับจากระบบ alist โดยสําเนา

เก็บไว้ที่วิทยาเขตเชียงราย 1 ชุด 

 นางวิชิดา 

รุ่งเรอืง 

 

    
จบการทํางาน 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการลงทะเบียนนังสือ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 รับหนังสือใหม่ รับหนังสือ/วิทยานพินธ์/

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

2 นําหนังสือประทับตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา วิทยาเขตเชยีงราย ติด

บาร์โค้ด 

 

นําหนังสือประทับตราสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา

เขตเชียงราย ติดบาร์โค้ด 

 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3 นํารายละเอียดหนังสือเข้าระบบ

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

นํารายละเอียดหนังสือเข้าระบบ

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

1 ติดสันหนังสือ ติดสันหนังสือตามหมวดหมู่ของ

ระบบมหาวิทยาลัย 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

2 จัดหนังสือเข้าช้ัน จัดหนังสือเข้าช้ันตามหมวดหมู่ นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 
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งานพัสดุ 

ผู้รับผดิชอบ: นางวราภรณ์ ดอนชัย 

ลักษณะงาน:  

 1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณให้สอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  1.2 ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง ตามแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจําปีและกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนให้

สอดคลอ้งกับระเบียบอย่างมีประสทิธิภาพประสิทธิผล 

  1.3 เพื่อควบคุมพัสดุโดยการจัดทําเบียนคุม จ่าย ตรวจนับครุภัณฑ์ประจําปี และจําหน่าย

ออกจากบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสทิธิภาพเป็นไปตามระเบียบ 

 2. ค าจ ากัดความ 

  2.1 การซือ้ หมายถึง การซือ้พัสดุทุกชนิด 

   2.2 การจ้าง หมายถึง การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งการเช่า การ

จ้างออกแบบและควบคุมงาน 

    2.3 ผู้ส่ังซือ้หรือผู้ส่ังจ้าง หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจสั่งอนุมัติให้ซื้อหรือให้จา้งในวงเงินที่กําหนด 

   2.4 สัญญา หมายถึง ข้อผูกพันที่ทําเป็นหนังสือเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามแบบตัวอย่างสัญญา 

หรือรูปแบบอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  2.5 พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  2.6 วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช้ ชํารุด หรือเสื่อมสภาพไดง้่าย หรือ

สิ่งที่ใช้เพื่อการบํารุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทั้งอะไหล ่ชุดอะไหล ่หรือสว่นประกอบ

ของครุภัณฑ์หลัก แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่สถาบันกําหนด หรือจัดให้พิมพ์ขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการของ

สถาบัน รวมถึงส่ิงของที่มีลักษณะถาวร หรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีราคาไม่เกิน 5,000 บาท  

หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  2.7 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร หรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี 

และมีราคาเกิน 5,000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  2.8 การควบคุมพัสดุ หมายถึง การดําเนนิการเพ่ือจัดให้มบีัญชีคุมพัสดุ ทะเบียนทรัพย์สินและ

บัญชีพัสดุ 
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  2.9 การจําหน่ายพัสดุ หมายถึง การดําเนนิการเพ่ือให้พัสดุที่หมดความจําเป็นออกจากระบบ

บัญชี หรือทะเบียน 

การจัดซื้อจัดจ้างและประเภทของพัสดุ  

    1. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 

หรือ โดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

     2. พัสดุ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

          (1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงงานบริการที่

รวมอยู่ในสนิค้านัน้ดว้ย แตมู่ลค่าของงานบรกิารต้องไม่สูงกว่าของมูลค่า “สนิค้า” น้ัน  

          (2) งานบริการ ไดแ้ก่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทําของและการรับขน  

          (3) งานจ้างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 

และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รือ้ถอน หรือการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับอาคาร 

สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นรวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นแต่มูลค่าของงานบริการ

ต้องไม่สูงกว่ามูลค่างานก่อสร้างน้ัน โดยที่อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอย

ได้ เช่น อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน

รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารน้ัน ๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายนํา หอ ถัง

นํ้า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต์หรือ

เครื่องเรือน 

 (4) สาธารณูปโภค หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม      

 (5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ไดแ้ก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

 (6) การดําเนนิการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

  3. การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ 

บํารุงรักษาและการจําหน่ายพัสดุ 

หน่วยงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

   1. หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงาน 

หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นนิติ

บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารทุนหมุนเวียน)  

  2. เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหนา้ที่เกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
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ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 

  1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง  

  2. คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง ราคากลาง และการ

คํานวณราคากลางของสํานักงาน ป.ป.ช. ศูนย์กํากับดูแลการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

  3. คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   1. ด้านการปฏิบัตกิาร 

   1) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง เก็บรักษา ออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ 

ของพัสดุ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ คุณสมบัติ ราคา ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ 

การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอความคิดเห็นเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดหาจัดซือ้พัสดุ ตามขั้นตอนและระเบียบฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   2) จ้างซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จําหน่ายพัสดุ

เมื่อชํารุด หรือเสื่อมสภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมากที่สุด 

   3) จัดทําขอ้ตกลง ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้างพัสดุจากระบบที่กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยากําหนด 

   4) จัดทําเอกสารเบิกจ่ายค่าจัดซื้อ/จัดจ้างให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง นําส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยัง

กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา แบบฟอรม์เอกสาร และขัน้ตอนการปฏิบัตเิป็นไปตามที่กองคลัง มหาวิทยาลัย

พะเยากําหนด 

    2. ด้านการวางแผน 

   1) วางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาใน

ประกาศของกองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา และสอดคลอ้งกับแผนการจัดซือ้จัดจ้าง   

   2) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมทั้งร่วมวางแผนการทํางานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ  ใน

หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ การดําเนินงานในทุก ๆ  ด้าน ต้องมีการ

วางแผนเน่ืองจากมีการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจําปีของวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

   3. ด้านการประสานงาน 

   1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกเพื่อให้

เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
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   2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดําเนนิงาน 

   4. ด้านการบรกิาร 

   1) บริการ กระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี อุทิศเวลาให้แก่งาน ศึกษาหาข้อมูล 

วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้างานอื่น ๆ รวมทั้ง

ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนงานสําเร็จ 

   2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดา้นงานพัสดุเพ่ือให้บุคลากร

ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

สอดคล้อง และ สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

  5. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

   1) แบบฟอรม์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจรงิฯ 

   2) แบบฟอรม์คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจรงิและประเมินราคาฯ 

   3) แบบฟอรม์บันทึกการให้ถอ้ยคําการสอบหาข้อเท็จจรงิและประเมินราคา 

   4) แบบฟอรม์ขออนุมัติจําหน่ายพัสดุ 

   5) แบบฟอรม์คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจําหน่ายพัสดุฯ 

   6) แบบฟอรม์รายงานผลการจําหน่ายพัสดุฯ 

   7) แบบฟอรม์ใบเสนอราคา (กรณีขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 

   8) แบบฟอรม์ขออนุมัติตัดรายการพัสดุจากการจําหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

   9) รายงานขอซือ้นํ้ามันเชือ้เพลงิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   10) ทะเบียนควบคุมการจัดซือ้นํ้ามันเชือ้เพลงิ 

   11) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรรและราคากลางในการจัดซือ้จัดจ้างที่มิใช่งาน

ก่อสร้าง 

   12) แบบฟอร์มใบขอสร้าง/แก้ไขขอ้มูลรายการสนิทรัพย์/ครุภัณฑ์และบันทึกรายการทางบัญชี 

   13) ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

   14) แบบฟอรม์แผนการจัดซือ้จัดจ้าง 

   15) แบบฟอรม์ใบเสนอซือ้/จ้าง (มพ.กค.01) 

   16) แบบฟอร์มรายงานขอซือ้ขอจ้าง (มพ.กค.02) 

   17)  แบบฟอรม์สรุปผลการตรวจนับวัสดุคงเหลอื 
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   18) แบบฟอรม์ขอเพ่ิมเตมิรายการวัสดุคงเหลอืในโปรแกรม Microsoft Dynamics Ax2009 

   19) แบบฟอรม์ใบยืมครุภัณฑ์ 

   20) แบบฟอรม์เช็คประวัติครุภัณฑ์ 

   21) แบบฟอรม์รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี 

   22) แบบฟอรม์ขอเพ่ิมเตมิข้อมูลผู้ขายในระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009 

 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

1. การจัดท าและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง         

 1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซือ้จัดจา้งจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ

ปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือขอความเห็นชอบ    

 1.2 แผนการจัดซือ้จัดจ้างประจําปีให้ประกอบดว้ยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้  

 1.2.1  ช่ือโครงการที่จะจัดซื้อจัดจา้ง   

 1.2.2  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจา้งโดยประมาณ   

 1.2.3  ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจา้ง   

1.2.4  รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

1.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจําปีตามข้อ 1.1 แล้วให้

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของ

รัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐน้ัน หากหน่วยงานของรัฐไม่ไดป้ระกาศเผยแพร่แผนการจัดซือ้จัดจ้าง โครงการใดในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ เว้นแต่ในกรณี

ดังต่อไปนีท้ี่ไมต้่องจัดทําแผน     

 1.3.1 กรณีที่มีความจําเป็นเรง่ด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ   

 1.3.2 กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้

พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด    

 1.3.3 กรณีที่เป็นงานจา้งที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่มคีวามจําเป็น

เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาต ิ   

 1.3.4 กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ

ความมั่นคงของชาต ิ  
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 1.4 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแล้วให้หน่วยงานของรัฐ              รีบ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญา หรือข้อตกลงได้

ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว   

 1.5 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทํารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแลว้ให้ดําเนินการตามข้อ 1.3    

2. การจัดซื้อจัดจ้าง  

    2.1 จัดทําใบเสนอซือ้/จ้าง (แบบฟอรม์ มพ.กค.01)  

    2.2 จัดทํารายงานขอซือ้/จ้าง (แบบฟอร์ม มพ.กค.02)  

    2.3 จัดทําใบส่ังซื้อ/สั่งจ้างจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009  

     2.4 จัดทําใบตรวจรับพัสดุจากระบบ Microsoft Dynamics Ax 2009  

    2.5 จัดทําใบขอเบิกเงินจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009  

    2.6 จัดทําเอกสารเบิกจ่าย นําสง่กองคลังตรวจสอบ 

3. การจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ งานจ้างเหมาบรกิาร  

    3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

พัสดุ/คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดงานจา้ง   

    3.2 จัดทําประมาณการราคากลาง  

    3.3 จัดทําใบเสนอซือ้/จ้าง จัดทํารายงานขอซือ้/จ้าง (แบบฟอรม์ มพ.กค.01) 

    3.4 จัดทําใบส่ังซื้อ/จ้าง ข้อตกลงซื้อ/ขาย (แบบฟอรม์ มพ.กค.02) 

    3.5 จัดทําใบตรวจรับพัสดุ จากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

    3.6 จัดทําใบขอเบิกเงิน จากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

    3.7 จัดทําเอกสารเบิกจ่าย นําสง่กองคลังตรวจสอบ  

4. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีส ารองจ่าย 

    4.1 จัดทําใบขอซือ้/ขอจ้าง (แบบฟอรม์ มพ.กค.01)   

4.2 เพ่ิมขอ้มูลผูซ้ือ้/ผู้ขายในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 และระบบตดิตามเอกสาร (กรณี

ผู้ขายรายใหม่) 

4.3 จัดทําใบส่ังซื้อ/จ้างจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

4.4 แนบใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ประทับตรารับรองการจา่ยเงิน และลงทะเบียนคุมการตรวจรับ 

4.5 จัดทํารายงานผลการจัดซือ้/จัดจา้งจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

4.6 จัดทําใบขอเบิกเงินจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 
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4.7 จัดทําเอกสารเบิกจ่าย นําสง่กองคลังตรวจสอบ 

5. งานซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ ์

 5.1 งานพัสดุได้รับใบแจ้งซอ่มจากผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 

 5.2 จัดทําใบเสนอซือ้/จ้าง (แบบฟอรม์ มพ.กค.01) 

 5.3 ประสานงานติดต่อชา่งซ่อมเข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์ 

 5.4 จัดทํารายงานขอซือ้/จ้าง (แบบฟอรม์ มพ.กค.02) 

 5.5 จัดทําเพ่ิมขอ้มูลผูข้ายจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 และระบบตดิตามเอกสาร (กรณี

เป็นผู้ขายรายใหม่) 

5.6 จัดทําใบส่ังจ้างในระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

 5.7 จัดทําใบตรวจรับพัสดุจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009  

5.8 จัดทําใบขอเบิกเงินจากระบบ Microsoft  Dynamics Ax 2009 

 5.9 จัดทําเอกสารเบิกจ่าย นําสง่กองคลังตรวจสอบ 

6. งานรับบริจาคพัสดุ 

 6.1 หน่วยงานทํารายงานขออนุมัติรับบริจาคพัสดุ 

6.2 หนังสือบริจาคพัสดุระบุรายการ ย่ีห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง ราคาให้ครบถ้วน กรณีเป็นของใหม่ให้

แนบใบเสร็จดว้ย 

 6.3 หน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ 

  2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  แตล่ะคณะประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน  

 6.4 เมื่อหน่วยงานไดรั้บอนุมัติรับบริจาคพัสดุให้คณะกรรมการตามข้อ 3 ดําเนนิการประเมินราคาและ

ตรวจสภาพพัสดุ และตรวจรับพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้รับบริจาค 

 6.5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการรับมอบพัสดุต่อหน่วยหน้าหน่วยงานพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการพิจารณารับบรจิาคพัสดุ 

 6.6 กรณีพัสดุที่รับบริจาคเป็นครุภัณฑ์ให้หน่วยงานจัดทําหนังสือเพ่ือขอขึน้ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมส่ง

เอกสารหลักฐานทัง้หมดให้กองคลัง งานพัสดุ 

 6.7 กองคลัง งานพัสดุ ดําเนนิการออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน พร้อมแนบหลักฐานใบเบิก

ครุภัณฑ์ให้หน่วยงาน จํานวน 2 ชุด 
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 6.8 หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกครุภัณฑ์และเขียนรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ให้ผู้สั่งจ่าย  

(ผู้อนุญาต) และผู้เบิกลงนามในใบเบิกครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนแล้วส่งคืนกองคลัง งานพัสดุ จํานวน 1 ชุด  ให้

หน่วยงานเพ่ิมรายการในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานเพ่ือให้ขอ้มูลถูกต้องครบถ้วน 

 6.9 การดําเนินการรับบริจาคพัสดุให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2222/2560 เร่ือง มอบ

อํานาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 002/2560 เรื่อง 

มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดี 

7. การโอนครุภัณฑ์ 

    7.1 หน่วยงานผู้โอนครุภัณฑ์กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์ของกองคลัง งาน

พัสดุ 

 7.2 ผู้โอน ผู้รับโอน และพยานลงนาม ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

 7.3 สง่แบบฟอรม์การโอนให้กองคลัง งานพัสดุ 

 7.4 สง่แบบฟอรม์ต้นฉบับการโอนให้กองคลัง งานพัสดุ และสําเนาให้ผู้โอน และหน่วยงานผูรั้บโอน

หน่วยงานละหน่ึงฉบับ 

8. การลงทะเบียนผู้ขายในระบบกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

    8.1 กรอกขอ้มูลผูข้ายตามแบบฟอร์มเพ่ิมผู้ขายของกองคลัง 

    8.2 แนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรอง ใบจดทะเบียนพาณิชย์ เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี

สําเนาหน้าสมุดบัญชี   

    8.3 นําสง่เอกสารกองคลังเพ่ิมขอ้มูลผูข้าย 

9. การลงทะเบียนผู้ขายในระบบติดตามเอกสารของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

    9.1  เข้าระบบ finance service 

    9.2  คลิกเพ่ิมช่ือ/แก้ไข ระบบตดิตามเอกสารการเงิน 

    9.3  ระบุช่ือ-นามสกุล ผู้ซื้อ/ผู้ขาย , ช่ือรา้นค้า 

    9.4  ระบุเลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้เสยีภาษี 

    9.5  ระบุเบอร์มอืถอืของร้านค้า 

10. การตรวจพัสดุประจ าปี 

      ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ

แตง่ต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมใิช่เป็นเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่

ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอือยู่เพียงวันส้ินงวด และให้ดําเนินการดังนี ้
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 10.1 ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป       ว่าการ

รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลอืมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไมม่ี พัสดุใดชํารุดเสื่อมคุณภาพ 

หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุน้ันเมื่อผู้แต่งต้ังได้รับ

รายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  1 ชุด และส่งสําเนา

รายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้า

ม)ี 1 ชุด ดว้ย 

 10.2 เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามี พัสดุชํารุด 

เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหน่ึง เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เน่ืองมาจากการใช้งาน

ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจาหน่ายต่อไป

ได้ถา้ผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐน้ันต่อไป 

11. การจ าหน่าย 

 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ

ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาส่ังให้

ดําเนนิการตามวิธีการอยา่งหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

 1) ขาย ให้ดําเนนิการขายโดยวิธทีอดตลาดกอ่น แต่ถ้าขายโดยวิธทีอดตลาดแล้วไมไ่ด้ผลดีให้นํา

วิธทีี่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโ้ดยอนุโลม เว้นแต่กรณ ีดังต่อไปน้ี 

(ก) การขายพัสดุครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดย

วิธเีฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมต้่องทอดตลาดกอ่นก็ได้ 

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 

แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธเีฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐทีห่น่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใชง้านในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรอือุปกรณ์ดังกล่าวพ้น

ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาการ

ขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏบิัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทํา

การประเมนิราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณี     ที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่ายเป็นการ

ทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของ
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พัสดุน้ัน ณ เวลาที่จะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็น

พัสดุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้

งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ต้ังของพัสดุด้วย ทั้งน้ีให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความ

เห็นชอบราคาประเมนิดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการทีใ่ห้บรกิารขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนนิการก็ได้ 

(๒) แลกเปล่ียน ให้ดําเนนิการตามวิธีการแลกเปล่ียนที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

(๓) โอน ให้โอนแกห่น่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ให้มหีลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

การดําเนนิการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐส่ังการ 

เงินที่ไดจ้ากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถอืปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐน้ัน หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกู้ 

หรือเงินชว่ยเหลือ แล้วแต่กรณ ี

12. การลงจ่ายออกจากบัญชหีรอืทะเบยีน 

เมื่อได้ดําเนนิการจําหน่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชหีรือทะเบียนทันที  

13. การเบิกจ่ายพัสดุ 

การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใชพ้ัสดุน้ันเป็นผู้เบิกการจ่าย

พัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้ส่ังจ่ายพัสดุผู้จา่ยพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของ

ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มกีารจ่าย และเก็บใบเบิกจา่ย

ไว้เป็นหลักฐานด้วย  
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1) ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 จัดทําแผนจัดซ้ือ/จัด

จ้ างตามงบประ มา ณที่

ได้รับ 

1.2 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ

แผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง 

1.3 ประกาศแผนจัดซ้ือ/จัด

จ้างในเว็บไซต์ 

1.4 ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของ

หน่วยงาน 

 

 

 

1. แบบฟอร์มจัดทําแผนงบ 

ประมาณประจําปี  

 

 

- งานพัสดุ 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

-  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ

โ ค ร ง ก า ร / ง า น ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

จดัท าแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

เสนอผูมี้อ  านาจอนมุตัแิผนจดัซือ้/จดัจา้ง 

ประกาศแผนจดัซือ้/จดัจา้ง 

ปิดประกาศแผนจดัซือ้/จดัจา้ง 

เสรจ็สิน้

สิน้ 
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2. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตรวจสอบรายการใน

แผนจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําปี 

2. จัดทําใบเสนอซ้ือ/จ้าง   

3. จัดทํารายงานขอซ้ือ/

จ้าง 

4. จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

5. จัดทําใบตรวจรับพัสด ุ

6. จัดทําใบขอเบิกเงิน 

7. นําส่งเอกสารในระบบ

ติดตามเอกสารของกอง

คลัง และส่งเอกสารไปยัง

กองคลัง 

 

 

1. แผนจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําปี 

2. แบบฟอร์ม มพ.กค.01 

3. แบบฟอร์ม มพ.กค.02 

4. ใบสั่งซ้ือ 

5. ใบส่งของ/ใบตรวจรับ 

6. ใบขอเบิกเงิน 

7. ใบนําทาง 

 

 

 

- งานพัสดุ 

- ผู้มีความประสงค์

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

 

เริม่ 

ตรวจสอบรายการในแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

จดัท าใบเสนอซือ้/จา้ง 

จดัท ารายงานขอซือ้/จา้ง 

 

 
จัดทําใบสั่งซือ้/สั่งจ้าง 

จัดทําใบตรวจรับพัสดุ 

จัดทําใบขอเบิกเงิน 

เสรจ็สิน้ 

นําส่งในระบบติดตามเอกสารและส่ง

เอกสารไปกองคลัง 
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3. ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ งานจ้างเหมาบรกิาร 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

กํ า ห น ด ร า ค า ก ล า ง 

คณะกรรมการกําหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ

เ ฉ พ า ะ พั ส ดุ / 

คณะกรรมการกําหนด

รายละเอียดงานจ้าง   

2 .  จัดทํ าประมาณการ

ราคากลาง  

3. จัดทําใบเสนอซ้ือ/จ้าง 

จัดทํา4.รายงานขอซ้ือ/จ้าง 

(แบบฟอร์ม มพ.กค.01) 

5.  จัดทํ า ใบสั่ ง ซ้ือ /จ้ า ง 

ข้ อ ต ก ล ง ซ้ื อ / ข า ย 

(แบบฟอร์ม มพ.กค.02) 

6. จัดทําใบตรวจรับพัสดุ 

จ า ก ร ะ บ บ  Microsoft  

Dynamics Ax 2009 

7. จัดทําใบขอเบิกเงิน จาก

ระบบMicrosoft  Dynamics 

Ax 2009 

8. นําส่งเอกสารในระบบ

ติดตามเอกสารของกอง

คลัง และส่งเอกสารไปยัง

กองคลัง 

 

 

 

 

1.แผนจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําปี 

2. แบบฟอร์ม มพ.กค.01 

3. แบบฟอร์ม มพ.กค.02 

4. ใบสั่งซ้ือ 

5. ใบส่งของ/ใบตรวจรับ 

6. ใบขอเบิกเงิน 

7. คําสั่งแต่งตั่ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง/คณะกรรมการกําหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะพสัด ุ

8. แบบ ปร.4 5 6 

9. ใบนําทาง 

 

 

 

- งานพัสดุ 

- ค ณะ ก ร ร ม ก า ร

กําหนดราคากลาง/

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

กําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะ 

ผู้ มีความประสงค์

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

เริม่ 

ตรวจสอบรายการในแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 

จดัท าประมาณการราคากลาง 

 

 
จดัท าใบเสนอซือ้/จา้ง 

 

 

จดัท ารายงานขอซือ้/ขอจา้ง 

 

 
จดัท าใบสั่งซือ้/สั่งจา้ง 

 

 
จดัท าใบตรวจรบัพสัด ุ

 

 จดัท าใบขอเบกิเงิน 

 

 
นําส่งเอกสารในระบบติดตามเอกสารของ

กองคลัง และส่งเอกสารไปยังกองคลัง 

 

เสรจ็สิน้ 
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4. การจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีส ารองจ่าย 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จัดทําใบขอซ้ือ/ขอจ้าง 

(แบบฟอร์ม มพ.กค.01)  

2. เพิ่มข้อมูลผู้ซ้ือ/ผู้ขายใน

ระบบ Microsoft  

Dynamics Ax 2009 และ

ระบบติดตามเอกสาร 

(กรณีผู้ขายรายใหม)่ 

3. จัดทําใบสั่งซ้ือ/จ้างจาก

ระบบ Microsoft  

Dynamics Ax 2009 

4. แนบใบเสร็จรับเงิน/บิล

เงินสด ประทับตรารับรอง

การจ่ายเงิน และ

ลงทะเบียนคุมการตรวจ

รับ 

5. จัดทํารายงานผลการ

จัดซ้ือ/จัดจ้างจากระบบ 

Microsoft  Dynamics Ax 

2009 

6. จัดทําใบขอเบิกเงินจาก

ระบบ Microsoft  

Dynamics Ax 2009 

7. นําส่งเอกสารในระบบ

ติดตามเอกสารของกอง

คลัง และส่งเอกสารไปยัง

กองคลัง 

 

 

 

 

1. แผนจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําปี 

2. แบบฟอร์ม มพ.กค.01 

3. แบบฟอร์ม มพ.กค.02 

4. ใบขอเบิกเงิน 

5. ใบนําทาง 

 

 

 

- งานพัสดุ 

- ผู้มีความประสงค์

ต้องการวัสดุ 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

 

 

 

เริม่ 

ตรวจสอบรายการในแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

จดัท าใบขอซือ้/ขอจา้ง 

จดัท าใบสั่งซือ้/จา้ง 

ประทบัตราในใบเสรจ็รบัเงิน/บลิเงินสด 

ลงทะเบียนคมุหลงับลิ 

จัดทํารายงานผลการจัดซือ้/จัดจ้าง 

จัดทําใบขอเบิกเงิน 

นําส่งเอกสารในระบบติดตามเอกสารของ

กองคลัง และส่งเอกสารไปยังกองคลัง 

เสรจ็สิน้ 
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5. การซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ ์

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/

แบบฟอร์มแนบ

ประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 งานพัสดุได้รับใบแจ้งซ่อม

จากผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 

5.2 งานพัสดุจัดทําใบขอซ้ือ/

ขอจ้าง (แบบฟอร์ม มพ.กค.

01) 

5.3 งานพัสดุติดต่อช่างซ่อม

เข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์พรอ้ม

แจง้ราคาคา่ซ่อม 

5.4 งานพัสดุจัดทาํรายงาน

ขอซ้ือ/ขอจ้าง (แบบฟอร์ม 

มพ.กค.02) 

5.5 งานพัสดุเพิ่มข้อมูลผู้ขาย

ในระบบ ERP และระบบ

ติดตามเอกสาร  

(กรณีเป็นผู้ขายรายใหม)่ 

5.6 งานพัสดุออกใบสั่งจ้างใน

ระบบ ERP  

5.7 งานพัสดุได้รับใบส่งของ

จากผู้ขาย  

5.8 คณะกรรมการตรวจรับ 

ตรวจเช็คการซ่อมครุภัณฑ์ 

งานพัสดุออกใบตรวจรับให้

คณะกรรมการลงนาม 

5.9 งานพัสดุออกใบขอเบิก

เงิน 

5.10 งานพัสดุจัดส่งเอกสาร

การจัดซ้ือ/จัดจ้างไปยังกอง

คลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ใน

ระบบติดตามเอกสารเพื่อ

ตรวจสอบความถกูต้อง และ

โอนเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 

 

 

1 . แ ผ น จั ด ซ้ื อ / จั ด จ้ า ง

ประจําปี 

2. ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 

3. แบบฟอร์ม มพ.กค.01 

4. แบบฟอร์ม มพ.กค.02 

5. ใบสั่งซ้ือ 

6. ใบส่งของ/ใบตรวจรับ 

7. ใบขอเบิกเงิน 

8. ใบนําทาง 

- งานพัสดุ 

-  ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ ซ่ อ ม      

ครุ ภัณฑ์ 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

เริม่ 

ตรวจสอบรายการในแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

งานพสัดไุดร้บัใบแจง้ซ่อม 

จัดทําใบขอซือ้/ขอจ้าง 

ช่างซ่อมเข้าตรวจเช็คครุภัณฑ์พร้อมแจ้ง

ราคาค่าซ่อม 

 

รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

จัดทําใบสั่งจ้าง 

จัดทําใบตรวจรับ 

จัดทําใบขอเบิกเงิน 

จัดทําใบขอเบิกเงิน 

นําส่งเอกสารในระบบติดตามเอกสารของ

กองคลัง และส่งเอกสารไปยังกองคลัง 

เสรจ็สิน้ 
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6. การลงทะเบียนผู้ขายในระบบติดตามเอกสารของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1  เข้าระบบ finance 

service 

    7.2  คลิกเพิ่มชื่อ/แก้ไข 

ระบบติดตามเอกสาร

การเงิน 

    7.3  ระบุชื่อ-นามสกุล 

ผู้ซ้ือ/ผู้ขาย , ชื่อร้านคา้ 

    7.4  ระบุเลขประจําตัว

ประชาชน/เลขประจําตัวผู้

เสียภาษี 

    7.5  ระบุเบอร์มือถือ

ของร้านคา้ 

 

USER PASSWORD งานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

เข้าระบบ finance service 

คลิกเพิ่มชื่อ/แก้ไข ระบบติดตามเอกสาร

การเงิน 

ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้ซือ้/ผู้ขาย , ชื่อร้านค้า 

ระบุเลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู้

เสียภาษี 

ระบุเบอร์มือถือของร้านค้า 
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7. การลงทะเบียนผู้ขายในระบบกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 กรอกข้อมูลผู้ขายตาม

แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขายของ

กองคลัง 

    6.2 แนบเอกสารสําเนา

บัตรประชาชน หนังสือ

รับรอง ใบจดทะเบียน

พาณิชย ์ 

         เลขประจําตัวผู้เสีย

ภาษี สําเนาหน้าสมุดบัญชี   

    6.3 ส่งเอกสารไปยัง

กองคลัง 

 

 

 

 

 

- แบบฟอร์มเพิ่มผู้ขายของ

กองคลัง 

- สําเนาบัตรประชาชน  

- หนังสือรับรอง  

- ใบจดทะเบียนพาณิชย ์ 

- เลขประจําตวัผู้เสียภาษี  

- สําเนาหน้าสมุดบัญชี   

 

-งานพัสดุ 

-หัวหน้างาน 

-ผู้มีอํานาจลงนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

กรอกขอ้มูลผู้ขายตามแบบฟอร์มเพิ่มผู้ขาย

ของกองคลัง 

แนบเอกสารสําเนาบัตรประชาชน หนังสือ

หนังสือรับรอง ใบจดทะเบียนพาณิชย์ เลข

ประจําตัวผู้เสียภาษี สําเนาหน้าสมุดบัญชี 

ส่งเอกสารไปยังกองคลัง 
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8. ขั้นตอนงานรับบรจิาคพัสดุ 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 หน่วยงานทํารายงานขออนุมัติ

รับบริจาคพัสดุ 

2 หนังสือบริจาคพัสดุระบุ

รายการ ย่ีห้อ รุ่น หมายเลข

เครื่อง ราคาให้ครบถ้วน กรณี

เป็นของใหม่ให้แนบ  ใบเสร็จ

ด้วย 

3 หน่วยงานแต่งต้ังคณะ 

กรรมการ 2 คณะ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการประเมินราคา

และตรวจสภาพพัสดุ 

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

แต่ละคณะประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างน้อย 2 คน  

4 เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติรับ

บริจาคพัสดุให้คณะกรรมการ

ตามข้อ 3 ดําเนินการประเมิน

ราคาและตรวจสภาพพัสดุ และ

ตรวจรับพัสดุท่ีได้รับอนุมัติให้

รับบริจาค 

5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

รายงานผลการรับมอบพัสดุต่อ

หน่วยหน้าหน่วยงานพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการพิจารณา

รับบริจาคพัสดุ 

6 กรณีพัสดุท่ีรับบริจาคเป็น

ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานจัดทํา

หนังสือเพื่อขอขึ้นทะเบียน

ครุภัณฑ์พร้อมส่งเอกสาร

หลักฐานท้ังหมดให้กองคลัง 

งานพัสดุ 

7 กองคลัง งานพัสดุ ดําเนินการ

ออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้กับ

หน่วยงาน  

 
1. หนังสือบรจิาคพัสดุระบุ

รายการ ย่ีห้อ รุ่น หมายเลข

เคร่ือง ราคาให้ครบถ้วน 

กรณีเป็นของใหมใ่ห้แนบ  

ใบเสร็จด้วย  

2. คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ  

3. ใบเบิกครุภัณฑ์ 

4. รายงานการตรวจรับ

บรจิาค 

 

- งานพัสดุ 

- คณะกรรมการฯ 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

เริม่ 

หน่วยงานทํารายงานขออนุมัติ 

รับบริจาคพัสดุ 

หนังสือบริจาคพัสดุระบุรายการ ย่ีห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง 

ราคา 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการประเมินราคาและตรวจสภาพพัสดุ 

2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หน่วยงานจัดทําหนังสือเพื่อขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ส่ง 

 

ส่งเอกสารหลักฐานท้ังหมดให้กองคลัง 

 

กองคลัง งานพัสดุ ดําเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ์ให้กับ

หน่วยงาน พร้อมแนบหลักฐานใบเบิก 

 

เสรจ็สิน้ 
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9. ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์ 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .หน่วยงานผู้โอนครุภัณฑ์

กรอกข้อมูลรายละเอียด

ตามแบบฟอร์มการโอน

ครุภัณฑ์ของกองคลัง งาน

พัสด ุ

2. ผู้โอน ผู้รับโอน และ

พยานลงนาม ผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าที่  

3. ส่งแบบฟอร์มการโอน

ให้กองคลัง งานพัสดุ 

4. ส่งแบบฟอร์มต้นฉบับ

การโอนให้กองคลัง งาน

พัสดุ และสําเนาให้ผู้โอน 

และหน่วยงานผู้รับโอน

หน่วยงานละหนึ่งฉบับ 

 

1. แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์ - งานพัสดุ 

-  หั ว ห น้ า ง า น

หน่วยงานผู้โอน 

- หัวหน้างานผู้รับ

โอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

หน่วยงานผู้โอนครุภัณฑ์กรอกข้อมูลรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มการโอนครุภัณฑ์ของกองคลัง งานพัสดุ 

ผู้โอน ผู้รับโอน และพยานลงนาม ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

ส่งแบบฟอร์มการโอนให้กองคลัง งานพัสดุ 

ส่งแบบฟอร์มต้นฉบับการโอนให้กองคลัง งานพัสดุ และ

สําเนาให้ผู้โอน และหน่วยงานผู้รับโอนหน่วยงานละหน่ึงฉบับ 

เสรจ็ 



38 
 

10. การตรวจพัสดุประจ าปี 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กองคลังมีหนังสือมายัง

วิทยาเขตเชียงรายขอให้ส่ง

รายชื่อคณะกรรมการ

ตรวจพัสดุประจําป ี

2.  วิทยาเขตเชียงราย ส่ง

รายชื่อผู้รับผิดชอบตรวจ

พัสดุประจํา 

ปีไปยังกองคลัง 

3. กองคลังแต่งตั้งคําสั่ง 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ

พัสดุประจําป ี

4. กองคลังส่งสําเนา

แต่งตั้งคําสั่งผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบพัสดปุระจําปีมา

ให้วิทยาเขตเชียงราย

พร้อมแจง้กําหนดส่ง

รายงานพัสดุประจําปี 

5.ผู้รับผิดชอบตรวจพัสดุ

ประจําปี ดําเนินการ

ตรวจสอบพัสดทุี่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ 

6.  ผู้รับผิดชอบส่งผลการ

ตรวจสอบพัสดปุระจําปีให้

งานพัสด ุ

7. งานพัสดุสรุปรายงาน

ผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปีส่งกองคลัง 

8. กองคลังได้รับรายงาน

จากวิทยาเขตเชียงราย 

พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้องและนําเสนอ

ผู้บริหารและสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน 

1. หนังสือส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ

ตรวจพัสดุประจํา 

2. คําส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตรวจ

พัสดุประจําปี  

3. รายการครุภัณฑ์ 

4. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปี 

- งานพัสดุ 

-. ผู้รับผิดชอบแต่ง ต้ัง

ตรวจสอบพัสดุประจําปี 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

เริม่ 

กองคลังมีหนังสือมายังวิทยาเขตเชียงราย 

ขอให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตรวจพัสดุประจําปี 

 

วิทยาเขตเชียงราย ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจพัสดุ

ประจําปีไปยังกองคลัง 

 

กองคลังแต่งต้ังคําส่ัง 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจําปี 

 

กองคลังส่งสําเนาแต่งต้ังคําส่ัง 

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพัสดุประจําปีมาให้วทิยาเขตเชียงราย

พร้อมแจง้กําหนดส่งรายงานพัสดุประจําปี 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจพัสดุประจําปี ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 

 

- ผู้รับผิดชอบส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีให้งานพัสดุ 

- งานพัสดุสรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ส่งกองคลัง 

 

กองคลังได้รับรายงานจากวิทยาเขตเชียงราย พร้อม

ตรวจสอบความถูกต้องและนําเสนอผู้บริหารและสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน 

 

เสรจ็สิน้ 



39 
 

11. การจ าหน่าย 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ขออนุมัติจําหน่ายซาก

ครุภัณฑ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบหาข้อเท็จจรงิ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินราคา   

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ

จําหน่ายซากครุภัณฑ์ 

5. รายงานการจําหน่าย

ซากครุภัณฑ์ 

6. นําส่งเงินรายได้จาก

การจําหน่ายซากครุภัณฑ์ 

7. ขออนุมัติตัดรายการ

จําหน่ายออกจากทะเบียน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

1. คําสั่งแต่งแต่ง

คณะกรรมการฯ 

2. รายการจําหน่ายฯ 
 

- งานพัสดุ 

- คณะกรรมการฯ 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

 

 

 

เริม่ 

ขออนุมัติจําหน่ายซากครุภัณฑ์ 

 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคา 

 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจําหน่ายซากครุภัณฑ์ 

 

รายงานผลการจําหน่ายซากครุภัณฑ์ 

 

ขออนุมัติตัดรายการจําหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน 

 

 

 
 

เสรจ็สิน้ 

นําส่งเงินรายได้จากการจําหน่ายซากครุภัณฑ์ 
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12. การลงจ่ายออกจากบัญชหีรอืทะเบยีน 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1. งานพัสดุตรวจสอบ

รายการจําหน่ายครุภัณฑ์ 

2. ตัดรายการครุภัณฑ์

ออกจากทะเบียนทรัพยส์นิ

ของหน่วยงาน  

รายงานจําหน่ายซาก

ครุภัณฑ์ 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

งานพัสดุตรวจสอบรายการจําหน่ายครุภัณฑ์ 

 

ตดัรายการจ าหน่ายออกจากทะเบียนทรพัยสิ์น
หน่วยงาน 

 

เสรจ็สิน้ 
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13. การเบิกจ่ายพัสดุ 

Flow chart ขั้นตอน/วิธีการ

ด าเนนิงาน 

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แนบประกอบ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเบิกพัสดุจากหน่วย

พัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

ให้หั วหน้างานที่ ต้องใช้

พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

2. การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้า

ห น่ ว ย พั ส ดุ ที่ มี ห น้ า ที่

เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

จากหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ 

เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

3 .  ผู้ จ่ า ย พั ส ดุ ต้ อ ง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของใบเบิกและเอกสาร

ป ร ะ ก อ บ  (ถ้ า มี ) แ ล้ ว

ลงบัญชีหรือทะเบียนทุก

คร้ังที่มีการจ่าย และเก็บ

ใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน

ด้วย  

- ใบเบิกพัสดุ  - งานพัสดุ 

- หัวหน้างาน 

- ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ 

การเบิกพสัดุ   หัวหน้างานเปน็ผู้ลงนามเบิกพสัดุ 

 

การจ่ายพัสดุ   หัวหน้าพัสดุเป็นผู้ส่ังจ่ายพัสดุ 

 

เสรจ็สิน้ 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: ยืมเงิน แบ่งเป็น 3 ประเภท  

1. ยืมเงินการเรยีนการสอน  

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการยืมเงินการเรยีนการสอน 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 

 

จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

งานการเรียนการสอนจัดทําบันทึกขออนุมัต

ค่าใช้จา่ยในระบบ E-BUDGET   

โดยใช้ User Password ของเจ้าของเร่ืองใน

การเข้าระบบ กรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน 

งานวิชาการ 

2 รับเร่ือง 

-บันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- งานการเงินตรวจสอบข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการยืมเงิน 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้องสง่เจ้าของเพ่ือแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ยืมเงินทดรองจ่าย 

 

งานการเรียนการสอนจัดทําบันทึกขออนุมัติ

ยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ E-BUDGET  

งานวิชาการ 

4 รับเอกสาร 

- บันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

- บันทึกขออนุมัติยืม

เงินทดรองจ่าย 

 

- งานการเงินตรวจสอบข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการยืมเงิน 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้อง สง่เจ้าของเพ่ือแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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5 

 

จัดทําใบยืมเงินใน

ระบบ Microsoft 

Dynamics AX 

 

งานการ เ งิ นจั ดทํ า ใบ ยืม เ งิ น ใน ร ะ บ บ 

Microsoft Dynamics AX 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

6 เสนอเอกสาร 

 

1. เสนอให้ผู้ยืมลงนาม 

2. เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

3. เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

7 ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เงินยืมไปยังกองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารเงินยืมที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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2. ยืมเงินโครงการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการยืมเงินโครงการ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการ 

 

เจ้าของโครงการจัดทําบันทึกขออนุมัต

โครงการในระบบ E-BUDGET 

โดยใช้ User Password ของเจ้าของ

เร่ืองในการเข้าระบบ กรอกขอ้มูลให้

ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

2 

 

จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ย เจ้าของโครงการจัดทําบันทึกขออนุมัต

ค่าใช้จา่ยในระบบ E-BUDGET   

โดยใช้ User Password ของเจ้าของ

เร่ืองในการเข้าระบบ กรอกขอ้มูลให้

ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

3 รับเร่ือง 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ย 

 

- งานการเงินตรวจสอบข้อมูล/

หลักฐานประกอบการยืมเงิน 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-

BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้อง สง่เจ้าของเพ่ือแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 จัดทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่าย 

 

เจ้าของโครงการจัดทําบันทึกขออนุมัติ

ยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ E-BUDGET  

เจ้าของ

โครงการ 

5 รับเอกสาร 

- บันทึกขออนุมัติโครงการ 

- บันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ย 

- บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จ่าย 

 

- งานการเงินตรวจสอบข้อมูล/

หลักฐานประกอบการยืมเงิน เช่น 

กําหนดการ, มพ.กค.01,หนังสือเชิญ 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-

BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้อง สง่เจ้าของเพ่ือแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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6 

 

จัดทําใบยืมเงินในระบบ Microsoft 

Dynamics AX 

 

งานการเงินจัดทําใบยืมเงินในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

7 เสนอเอกสาร 

- บันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ย 

- บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรอง

จ่าย 

- ใบยืมเงิน 

1. เสนอให้ผู้ยืมลงนาม 

2. เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

3. เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

8 - ใบยืมเงิน 

 

เสนอผู้อํานวยการลงนาม น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

9 - ลงระบบตดิตามเอกสาร / สง่

เอกสารเงินยืมไปยังกองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

 - สง่เอกสารเงินยืมที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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3. ยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบติงาน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

เดนิทางไปปฏิบัตงิาน 

 

-เจ้าของเร่ืองจัดทําบันทึกขออนุมัตเดินทาง

ไปปฏิบัตงิานในระบบ E-BUDGET 

-เขียนใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

โดยใช้ User Password ของเจ้าของเร่ืองใน

การเข้าระบบ กรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน 

เจ้าของเร่ือง 

2 

 

รับเร่ือง 

- บันทึกขออนุมัติเดนิทาง

ไปปฏิบัตงิาน 

 

- ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเดนิทางไป

ปฏิบัตงิาน 

- ตรวจสอบข้อมูล /หลักฐานประกอบการ

ยืมเงิน 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้อง สง่คืนเจ้าของเร่ืองเพ่ือ

แก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 จัดทําบันทึกขออนุมัติยืมเงิน

ทดรองจ่าย 

เจ้าของเร่ืองทําบันทึกขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่ายในระบบ E-BUDGET  

เจ้าของเร่ือง 

4 รับเอกสาร 

- บันทึกขออนุมัติเดนิทาง

ไปปฏิบัตงิาน 

- บันทึกขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่าย 

 

- งานการเงินตรวจสอบข้อมูล/หลักฐาน

ประกอบการยืมเงิน เช่น กําหนดการ, 

หนังสือเชิญ 

- กรณีถูกต้อง อนุมัติในระบบ  E-BUDGET 

- กรณีไม่ถูกต้อง สง่เจ้าของเพ่ือแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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5 

 

จัดทําใบยืมเงินในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

 

งานการ เ งิ นจั ดทํ า ใบ ยื ม เ งิ น ใ น ร ะ บ บ 

Microsoft Dynamics AX 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

6 เสนอเอกสาร 

- บันทึกขออนุมัติยืมเงินทด

รองจ่าย 

- ใบยืมเงิน 

1. เสนอให้ผู้ยืมลงนาม 

2. เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

3. เสนอผู้อํานวยการลงนาม 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

7 - ลงระบบติดตามเอกสาร / 

ส่งเอกสารเงินยืมไปยังกอง

คลัง 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารเงินยืมที่กองคลัง 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    

จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่าย ค่าใช้จา่ยประจําเดอืน ประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา   

ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าขยะมูลฝอย ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

งานการเงินและบัญชี 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนที่

ค่าใช้จา่ยจะเกิดขึน้ ในระบบ E-BUDGET 

- อนุมัติบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในระบบ 

E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

2 

 

รับเร่ือง 

- ใบแจ้งหน้ี 

- ใบแจ้งหนี ้

-จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกใน ระบบ         

E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 จัดทําใบขอเบิกเงินในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

 

-จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

5 - ลงระบบตดิตามเอกสาร / 

สง่เอกสารไปยังกองคลัง 

 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

 - สง่เอกสารเงินยืมที่กองคลัง 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน (ค่าเบี้ยเลี้ยง,เงินเพ่ิมพิเศษพนักงาน 

ขับรถ) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ยก่อนที่

ค่าใช้จา่ยจะเกิดขึน้ ในระบบ E-BUDGET 

-เขียนใบขอใบรถยนต์ส่วนกลางไป

ปฏิบัตงิาน 

 

เจ้าของเร่ือง 

2 

 

รับเร่ือง 

 

- ตรวจสอบเอกสารและงบประมาณ 

กรณีถูกต้องอนุมัติบันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ย

ในระบบ  E-BUDGET  

กรณีไม่ถูกต้อง สง่คืนเจ้าของเร่ืองแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3   1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

เจ้าของเร่ือง 

4 รายงานการเดนิทาง

ไปปฏิบัตงิาน 

  

- จัดทําแบบรายงานการเดนิทางไป

ปฏิบัตงิานในระบบ  E-BUDGET  

  

เจ้าของเร่ือง 

5 

 

ใบเบิกเงิน -จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินในระบบ  

E-BUDGET 

 

เจ้าของเร่ือง 

6 จัดทําใบขอเบิกเงินใน

ระบบ Microsoft 

Dynamics AX 

-จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้)ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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  -ตรวจสอบเอกสาร กรณผีิดสง่คืนเจ้าของ

เรืงอแก้ไข 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

7 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

ไปยังกองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าโทรศัพท์ผู้อํานวยการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่าย ค่าโทรศัพท์ผู้อ านวยการ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จา่ยก่อนที่

ค่าใช้จา่ยจะเกิดขึน้ ในระบบ E-BUDGET 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

2 

 

อนุมัติเอกสาร - ตรวจสอบงบประมาณและอนุมัติบันทึก

ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในระบบ  E-BUDGET  

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3  รับเร่ืองจากผู้อํานวยการ -ใบแจ้งหนี ้

-ใบเสร็จรับเงิน 

-จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกในระบบ         

E-BUDGET 

-ประกาศเร่ือง กําหนดอัตราการเบิกจ่าย

ค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.

2557 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 เสนอเอกสาร  - เสนอผู้อํานวยการลงนามบันทึกขออนุมัติ

เบิก 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

5 

 

เสนอเอกสาร - เสนอเอกสารผา่นธุรการกองคลังเพ่ือให้

ผู้บริหารอนุมัติบันทึกขออนุมัติเบิก 

-น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
-ธุรการกองคลัง 

6 รับเอกสารคนื -รับเอกสารคนืจากธุรการกองคลัง 

--จัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟา้)ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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7 - ลงระบบตดิตามเอกสาร / 

สง่เอกสารเงินยืมไปยัง    

กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าเลี้ยงรับรอง 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

จัดทํ าบันทึกขออนุมั ติค่ าใ ช้จ่ ายก่อนที่

ค่าใช้จา่ยจะเกิดขึน้ ในระบบ E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

2 จัดทํารายงานขอซือ้ 

 

จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซือ้จัดจ้าง (มพ.กค.

01) ในระบบ E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 เสนอเอกสาร เสนอผู้อํานวยการลงนาม 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 เสนอเอกสาร เสนอเอกสารผ่านธุรการกองคลังเพ่ือให้

ผู้บรหิารอนุมัติบันทึกขออนุมัติเบิก 

- น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

- ธุรการกอง

คลัง 

5 

 

อนุมัติเอกสาร ตรวจสอบงบประมาณและอนุมัติบันทึกขอ

อนุมัติค่าใช้จา่ยในระบบ  E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

6 รับเอกสารคนื รับเอกสารคนืที่เลขานุการผู้บริหาร 

 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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7  รับเร่ือง -ใบเสร็จรับเงิน 

-จัดทําบันทึกรายงานขอซือ้จ้าง (มพ.กค.

04) ในระบบ  E-BUDGET 

-จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิก ในระบบ  E-

BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

นางวราภรณ์ 

ดอนชัย 

8 เสนอเอกสาร  

 

-เสนอผู้อํานวยการ 

-บันทึกรายงานขอซือ้จ้าง (มพ.กค.04) 

-บันทึกขออนุมัติเบิก 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

9 งานการเงิน/

งบประมาณ 

-จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

10 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

ไปยังกองคลัง 

 

 - ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

 - สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองระดับบัณฑิตศกึษา 

  

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย

ก่อนที่ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น ในระบบ 

E-BUDGET 

 

งานวิชาการ

งานศึกษา 

2 ตรวจสอบงบประมาณ/อนุมัติ

งบประมาณ 

- อนุมัติใบขอใช้งบประมาณในระบบ 

E-BUDGET 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 รับเร่ือง -บข.8 

-บันทึกขออนุมัติเบิก 

-ใบสําคัญรับเงิน 

- ป ระ ก า ศ  เ ร่ื อ ง กํ า ห นดอั ต ร า

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรูปแบบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-สําเนาคําสั่ง แตง่ต้ังกรรมการตรวจ

รูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 จัดทําใบเบิกเงิน จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร   
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5 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการ 

นาม 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

6 - ลงระบบติดตามเอกสาร / 

สง่เอกสารเบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกอง

คลัง 

 - สง่เอกสารที่กองคลัง 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ระดับบัณฑิตศกึษา 

  

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนที่

ค่าใช้จา่ยจะเกิดขึน้ ในระบบ E-BUDGET 

 

งานวิชาการ

งานศึกษา 

2 ตรวจสอบงบประมาณ/

อนุมัติงบประมาณ 

- อนุมัติใบขอใช้งบประมาณในระบบ 

 E-BUDGET 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 รับเร่ือง -บันทึกขออนุมัติเบิก 

-ใบสําคัญรับเงิน 

-ประกาศ เร่ืองกําหนดอัตราค่าตอบแทน

กรรมการและผู้ปฏิบัติงานการบริหารจั้ดา

การการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-คําสั่ง แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

4 จัดทําใบขอเบิกเงิน จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร   
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5 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการลงนาม 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

10 - ลงระบบติดตามเอกสาร / 

ส่ ง เ อ ก ส า ร เ บิ ก จ่ า ย ที่        

กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอน(ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอน (ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําใบคืนเงิน 

 

- จัดทําใบคืนเงินในระบบ  E-BUDGET   

- จัดทํ าบันทึกขออนุมั ติ เบิก  ในระบบ           

E-BUDGET (กรณีเงินยืมเหลือ คืนเงิน กอง

คลัง ภายใน 15 วัน) 

งานวิชาการ

งานศึกษา 

2 จัดเตรียมเอกสาร -ใบคืนเงิน 

-ใบเบิกเงิน 

-แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน 

-ตารางลงเวลาปฏิบัติงาน 

-หนังสือเชิญอาจารย์ 

-บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอน 

-ตารางเปลี่ยนแปลงการสอน 

-ตารางเรยีนในระบบ ERG 

-คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองแต่งต้ัง

อาจารย์ผู้สอน 

-คําสั่งแตง่ต้ังอาจารย์คุมสอบ 

-ตารางสอบ  (รับรองสําเนาทุกฉบับ) 

งานวิชาการ

ศึกษา 

3 รับเร่ือง/จัดทําใบขอ

เบิกเงิน 

- จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ปริ้นสําเนาใบยมืเงินและสําเนาบันทึกขอ

อนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ Microsoft 

Dynamics AX 

-ตรวจสอบเอกสาร 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 
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5 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

10 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายโครงการ (ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายโครงการ (ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําใบคืนเงิน 

 

- จัดทําใบคืนเงินในระบบ  E-BUDGET   

- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิก ในระบบ E-

BUDGET 

(กรณีเงินยืมเหลอื คืนเงิน กองคลัง ภายใน 

30 วัน) 

เจ้าของโครงการ 

2 จัดเตรียมเอกสาร -ใบคืนเงิน 

-ใบเบิกเงิน 

- บันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการ 

-แบบฟอรม์โครงการประจําปีงบประมาณ 

 -กรณีมีค่าตอบแทนวิทยาการ (ใบสําคัญ

รับเงิน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนา

เอกสารเชิญวิทยากร ขออนุมัติเดนิทาง 

รายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน) 

-รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

-กําหนดการระบุการเลี้ยงอาหาร อาหาร

ว่างและเคร่ืองดื่มไว้ชัดเจน 

-กรณีมีจัดซือ้/จัดจา้ง (มพ.กค.01 มพ.กค

04 ตรวจรับหลังใบเสร็จ) 

- (รับรองสําเนาทุกฉบับ) 

 

 

เจ้าของโครงการ 
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3 รับเร่ือง/จัดทําใบขอ

เบิกเงิน  

- จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ปริ้นสําเนาใบยมืเงินและสําเนาบันทึกขอ

อนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ Microsoft 

Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

-ตรวจสอบเอกสาร 

น.ส.ชัชฎาภา   

วรโชติวนาไพร 

   

 

 

5 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการ 

อนุมัติ 

น.ส.ชัชฎาภา   

วรโชติวนาไพร 

10 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา   

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน (ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน (ส่งเอกสารชดใช้เงินยืม) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําใบคืนเงิน 

 

- จัดทําใบคืนเงินในระบบ  E-BUDGET   

- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิก ในระบบ E-

BUDGET 

(กรณีเงินยืมเหลือ คืนเงิน ณ กองคลัง 

ภายใน 15 วัน) 

เจ้าของเร่ือง 

2 จัดเตรียมเอกสาร -ใบคืนเงิน 

-ใบเบิกเงิน 

- บันทึกขออนุมัติเดนิทาง  

-ใบเบิกค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ปฏิบัตงิาน 

-แบบรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน 

-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

-ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

-สําเนาต๋ัวโดยสารเครื่องบิน/ใบเสร็จ 

-แผนที่ระบุต้นทาง-ปลายทาง (ใช้แนบเบิก

ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว) 

-ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

-เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ/

อบรม/ประชุม,กําหนดการ 

- (รับรองสําเนาทุกฉบับ) 

 

 

เจ้าของเร่ือง 
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3 รับเร่ือง/จัดทําใบขอ

เบิกเงิน  

- จัดทําใบเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

-ตรวจสอบเอกสาร 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

   

 

 

5 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการ 

อนุมัติ 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

10 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน (กรณีสํารองจ่าย) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน (กรณสี ารองจ่าย)  

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

เดนิทาง 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทาง ในระบบ    

E-BUDGET 

- เขียนใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

เจ้าของเร่ือง 

2 ตรวจสอบ

งบประมาณ/อนุมัติ

งบประมาณ 

- ตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่ายให้ตรง

หมวดเงิน 

-อนุมัติใบขอใช้งบประมาณในระบบ         

E-BUDGET 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

3 เสนอเอกสาร -เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

-เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

 

เจ้าของเร่ือง 

4 หลังจากเดนิทางไป

ปฏิบัตแิล้วเสร็จ  

-บันทึกขออนุมัติเดนิทาง,ใบขอใช้รถยนต์ที่

ได้รับการอนุมัติแลว้ 

-ใบเบิกค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ปฏิบัตงิาน 

-แบบรายงานการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน 

-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

-ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

-สําเนาต๋ัวโดยสารเครื่องบิน/ใบเสร็จ 

-แผนที่ระบุต้นทาง-ปลายทาง (ใช้แนบเบิก

ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว) 

-ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

เจ้าของเร่ือง 
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-เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ/

อบรม/ประชุม,กําหนดการ 

- (รับรองสําเนาทุกฉบับ) 

5 รับเร่ือง - จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

-ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

- ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

6 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

7 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานการเงินและบัญชี 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 

ลักษณะงาน: งานเบิก-จ่ายค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน (กรณีสํารองจ่าย) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานเบิก-จ่ายในประชุม (กรณสี ารองจ่าย)  

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 จัดทําบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ย 

 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในระบบ 

E-BUDGET 

 

เจ้าของเร่ือง 

2 ตรวจสอบ

งบประมาณ/อนุมัติ

งบประมาณ 

- ตรวจสอบงบประมาณการเบิกจ่ายให้ตรง

หมวด 

- อนุมัติใบขอใช้งบประมาณในระบบ E-

BUDGET 

- กรณีผิดสง่คืนเจ้าของเร่ืงอแก้ไข 

น.ส.ชัชฎาภา   

วรโชติวนาไพร 

3 เสนอเอกสาร - เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

- เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

เจ้าของเร่ือง 

4 หลังจากจัดประชุม

แล้วเสร็จ  

-ใบลงมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

-ใบสําคัญรับเงิน 

-หนังสือเชิญประชุม 

-สําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดเบี้ยประชุม

กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

-สําเนาคําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ 

เจ้าของเร่ือง 

5 รับเร่ือง - จัดทําใบขอเบิกเงิน (ใบฟา้) ในระบบ 

Microsoft Dynamics AX 

- ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

- ตัดแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
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6 

 

เสนอเอกสาร 1.เสนอหัวหน้างานธุรการลงนาม 

2.เสนอผู้อํานวยการอนุมัติ 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

7 - ลงระบบตดิตาม

เอกสาร / สง่เอกสาร

เบิกจา่ยที่กองคลัง 

 

- ลงระบบตดิตามเอกสารของกองคลัง 

- สง่เอกสารที่กองคลัง 

 

น.ส.ชัชฎาภา 

วรโชติวนาไพร 

    
จบการ

ทํางาน 
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งานบริการเช่าสถานที ่

 

ผู้รับผดิชอบ: งานบริหาร 

ลักษณะงาน: วิทยาเขตเชียงรายมีบริการให้เช่าสถานที่ ห้องประชุม อบรม สัมมนา พร้อมทั้งให้บริการ

อาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

                                     ขั้นตอนการให้บรกิารงานบริการเช่าสถานที่ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ติดตอ่ขอรับบริการจากหมายเลข

โทรศัพท์ 053152152 หรือ 

054466666 ต่อ 3000 

ประสานงานรายละเอียดเบ้ือต้น ดังนีว้ันท่ี จํานวน

คน รูปแบบหอ้งประชุม   แจ้งอัตราการใหบ้ริการ

สถานท่ี ห้อง อบรมประชุม สัมมนา  

นางวชิิดา 

นางวราภรณ์ 

น.ส.ชชัฎาภา 

2 กรอกขอ้มูลในใบขอใช้สถานท่ี 

หรือ กรอกขอ้มูลใน Google form 

ในเว็บไซต์ของวทิยาเขตเชียงราย 

www.crc.up.ac.th 

 

ผู้ใช้บริการกรอกขอ้มูลขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการ 

3 รับข้อมูลการขอใช้บริการ  งานบริหารรับข้อมูล นางวชิิดา 

นางวราภรณ์ 

น.ส.ชชัฎาภา 

3 เสนอหัวหนา้งานเพื่อตรวจสอบ นําไปขออนุมัติใช้สถานท่ีเสนอหัวหนา้งานธุรการ

เพื่อตรวจสอบ 

นายสุพจน์ มานะ

สุข 

4 เสนอ ผอ. เพื่อทราบ/อนุมัติการใช้

สถานท่ี 

นําไปขออนุมัติใช้สถานท่ีเสนอผู้อํานวยการวทิยา

เขตเชียงราย เพื่อทราบ/อนุมัติ 

ผู้อํานวยการ 

วทิยาเขต

เชียงราย 

5 แจ้งงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ 

 

- จัดสถานท่ีและความสะอาด 

- จัดอาหาร 

- จัดอาหารวา่ง/เครื่องดื่ม 

- เตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศกึษา 

- การขอใช้บริการ WIFI 

นางวชิิดา 

นางวราภรณ์ 

น.ส.ชชัฎาภา 

นายสุพจน์ มานะ

สุข 

6 เก็บเงินค่าบริการ งานการเงินจัดเก็บ เงินค่าบริการพร้อมออก

ใบเสร็จรับเงิน 

น.ส.ชชัฎาภา 

http://www.crc.up.ac.th/
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7 นําเงินฝากธนาคาร นําเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์เลขท่ีบัญชี 677-

234901-1 

น.ส.ชชัฎาภา 

8 ส่งหลักฐานการนําฝากใหก้องคลัง

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ส่งหลักงานการนําฝากให้กองคลังมหาวิทยาลัย

พะเยา ดังนี้ 

-ใบนําส่งเงิน 

- หลักฐานการนําฝากเงิน 

-ใบเสร็จรับเงิน 

น.ส.ชชัฎาภา 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการท างาน 
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งานบริการห้องพัก 

 

ผู้รับผดิชอบ: งานบริหาร 

ลักษณะงาน: วิทยาเขตเชยีงรายมีบริการให้เช่าห้องพักรายวัน 

                                      ขั้นตอนการให้บรกิารงานบริการห้องพัก 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ติดตอ่ขอรับบริการจากหมายเลข

โทรศัพท์ 053152152 หรือ 

054466666 ต่อ 3000 

 

  

2 กรอกขอ้มูลในระบบบริการห้องพัก  บุคลากรวทิยาเขต 

3 เตรียมหอ้ง - แจ้งแม่บ้านทําความสะอาด เบิกของใช้สําหรับ

ใหบ้ริการ 

- ตรวจระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 

น้ําประปา 

นางวชิิดา 

นายสุพจน์  

น.ส.ชชัฎาภา 

นางวราภรณ์ 

4 ผู้ขอใช้บริการชําระเงินก่อนเข้าพัก - งานการเงินจัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  

- นําเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์เลขท่ี  

   677-234901-1 

น.ส.ชชัฎาภา 

5 checkout ตรวจสอบความเสียหาย หากมีความเสียหายให้

เก็บเงินจากผู้ใช้บริการ 

นางวชิิดา 

นายสุพจน์  

น.ส.ชชัฎาภา 

นางวราภรณ์ 

6 เก็บเงินหลังเข้าพัก 

 

- งานการเงินจัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน  

- นําเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์เลขท่ี 677-

234901-1 

น.ส.ชชัฎาภา 

 

7 ส่งหลักฐานการนําฝากใหก้องคลัง 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

ส่งหลักงานการนําฝากให้กองคลังมหาวิทยาลัย

พะเยา ดังนี้ 

1. ใบนําส่งเงิน 2. หลักฐานการนําฝากเงิน 

3.ใบเสร็จรับเงิน 

น.ส.ชชัฎาภา 

    
จบการท างาน 
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งานยานพาหนะ 

 

ผู้รับผดิชอบ: นายสุพจน์ มานะสุข 

ลักษณะงาน: 1. ควบคุมดูแลงานยานพาหนะ จัดให้บริการยานพาหนะ ประจําวิทยาเขตเชียงราย 

      2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้รับจ้างประจําวัน/ประจําเดอืน กําหนดวันหยุดงาน 

    3. ดูแลบันทึกใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางในเขตจังหวัดเชียงราย / ต่างจังหวัด 

    4. ดูแลการขออนุญาตรถจากหน่วยงานอื่น เพ่ือขอใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

    5. ควบคุมบันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟ ระบบเบรก น้ํามันหล่อลื่นก่อนนํารถใช้งาน 

    6. ริการจัดรถยนต์ รับ-สง่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เพ่ือตดิต่อประสานงาน 

    7. ควบคุมดูแลพนักงานขบรถให้ปฏิบัตงิานตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

    8. การดูแล บํารงรักษาซ่อมแซม และตรวจเช็คครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

    9. บันทึกการตรวจรับงานประจําเดอืนการเช่ารถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่น่ัง 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานยานพาหนะ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  

 

 

ผู้ใช้รถเขียนบันทึกขอใช้รถภายในจังหวัด/

ต่างจังหวัด 

อาจารย์/บุคลากร 

2  

 

 

ตรวจสอบตารางปฏิบัติงานใช้รถยนต์

ประจําวัน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

3  

 

 

ทําการบันทึกใบขอใช้รถยนต์เพื่อเสนอให้

ผู้อํานวยการอนุมัติ 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4  

 

แจ้งผลการขอใช้รถยนต์ให้กับผู้ขอใช้รถ

รับทราบ 

 

นายสุพจน์ มานะสุข 

เขียนบนัทึกขอใชร้ถ 

ตรวจสอบตารางการใชร้ถ 

       น าเสนอ

ผูอ้  านวยการ 

แจง้ผลการขอใชร้ถ 
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5  

 

 

แจ้งพนักงานขับรถให้รับทราบ กําหนด วัน 

เวลา 

นายสุพจน์ มานะสุข/

พนักงานขับรถ 

6  

 

 

จัดเก็บใบขอใช้รถประจําเดอืนสง่งาน

การเงิน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัเก็บบนัทึกใบขอใชร้ถ 

จบการปฏิบตังิาน 

แจง้พนกังานขบัรถ 
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งานรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับผดิชอบ: นายสุพจน์ มานะสุข 

ลักษณะงาน:  1. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การทหารผ่านศึก ประจําจุดอาคาร        

สํานักงาน อาคารเรียน และ ห้องพักยูพีริมกกและศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย 

  2. บันทึกตรวจการปฏิบัตงิาน 

               ขั้นตอนการปฏิบัตงิานงานรักษาความปลอดภัย 

ล ำดับ กระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผดิชอบ 

1  

 

ตรวจสมุดบันทึกรายงานปฏิบัติงาน

ประจ าวัน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

2  

 

เขียนบันทึกรายงานปฏิบัติงานประจ าวัน นายสุพจน์ มานะสุข 

3  

 

ท าการบันทึกรายงานสถานที่ รปภ.

ประจ าจุดต่างๆ แจ้งให้หัวหน้าชุดทราบ 

นายสุพจน์ มานะสุข 

4  

 

ลงช่ือรับรองใบลงเวลาปฏิบัติงาน

ประจ าเดอืน 

นายสุพจน์ มานะสุข 

5  

 

รวบรวมตารางลงเวลาปฏิบัติงาน

ประจ าเดอืนให้กองอาคารสถานที่ 

นายสุพจน์ มานะสุข 

6  

 

แจ้งรายการซ่อมแซมเพ่ือให้งานพัสดุ

ด าเนนิการ 

นายสุพจน์ มานะสุข 

7    

ตรวจบนัทึกรายงาน 

รายงานปฏิบตังิานในสมดุ 

แจง้หวัหนา้งาน 

บนัทึกรายงานการปฏิบตังิาน 

จดัเก็บสมดุรายงานเขา้แฟ้ม 

สง่ตารางปฏิบตังิานให ้       
กองอาคารสถานท่ี 

จบการปฏิบตังิาน 
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งานรักษาความสะอาด 

ผู้รับผดิชอบ: นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

ลักษณะงาน: ดูแลงานรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารหอพักยูพีริมมกก และ

อาคารอื่น ๆ ในพ้ืนที่วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

                                  

                                     ขั้นตอนการปฏิบัตงิานงานรักษาความสะอาด 

ล ำดับ กระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผดิชอบ 

1  

 

ตรวจสมุดบันทึกลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน

ของพนักงานรักษาความสะอาด 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

2  

 

ตรวจการปฏิบัตงิานประจ าวันพร้อมทั้ง

บันทึกผลการตรวจงาน 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

3  

 

ท าการบันทึกรายงานผลการปฏิบัตงิานงาน

รักษาความสะอาดให้ผู้อ านวยการวิทยาเขต

เชียงรายทราบทุกเดอืน 

นางวิชิดา รุ่งเรอืง 

    

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจบนัทึกลงเวลา

ปฏิบตั ิ

ตรวจการปฏิบตังิาน 

แจง้หวัหนา้งาน 

จบการปฏิบตังิาน 
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งานฝึกอบรมระยะสั้น 

ผู้รับผดิชอบ: งานบริหาร 

ลักษณะงาน: จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ มีการเก็บเงินค่าลงทะเบียน 

                                     

                                     ขั้นตอนการปฏิบัตงิานฝึกอบรมระยะสั้น 

ล ำดับ กระบวนกำร รำยละเอียดงำน ผู้รับผดิชอบ 

1  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้ังโครงการอบรม ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

2  

 

ขออนมุติโครงการผ่านกองบรหิารวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

3  

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมระยะ

สัน้ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

4   เปิดหลักสูตรได้เก็บค่าลงทะเบียน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

5   

 

เบิกใบเสร็จรับเงินที่กองคลังเพ่ือเป็น

หลักฐานการรับเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

6   

 

เปิดดําเนินการอบรม ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

7   

 

นําสง่เงินให้กองคลัง ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

ต้ังโครงการ 

ขออนมุติโครงการ 

เปิดรับสมัคร 

เก็บเงินค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

เบิกใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

ดําเนนิการอบรม 

 

 

 

 

 

นําสง่เงิน 
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8   

 

เบิกจา่ยตามขั้นตอนของกองบรหิารงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการปฏิบัติงาน 

เบิกจา่ย 
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งานวิชาการ 

 

งานบริการการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวปรียานุช  ใจสุข นางสาวกาญจนา โปทาวี  

ลักษณะงาน: สนับสนุนการผลติบัณฑิตการจัดการเรียนการสอน การให้บรกิารและสนับสนุนดา้น 

วิชาการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

1. สนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน เช่น 

- ขอเปิดรายวิชาในแตล่ะภาคการศึกษา 

- ประสานอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดทําตารางการเรียนการสอน ทําบันทึกข้อความเพ่ือ

เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน และทําบันทึกขอเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอน 

- จัดทําคําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคของแตล่ะภาคการศึกษา 

- จัดทําเอกสารขออนุมัติเดนิทางปฏิบัตงิานของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายสัปดาห์ 

- จัดทําเอกสารยืมเงินการเรียนการสอน และจัดทําเอกสารเพ่ือเคลียร์เงินการเรียนการสอน

เป็นรายสัปดาห์ 

2. การให้บรกิารรับคํารอ้งและการย่ืนเอกสารต่าง ๆ  

- ขอเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ยศ และอื่นๆ 

- ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 

- ขอย่ืนสําเร็จการศึกษา 

- ขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 

- คําร้องขอเงินคืน 

- ขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

- การย้ายคณะ/ยา้ยสาขาวิชา 

- เทียบโอนผลการเรียน 

- ย่ืนเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพ 

3. การฝึกประสบการณ ์ 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ฝึก

ประสบการณด์า้นการบริหาร) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

และฝึกประสบการณด์า้นการสอน) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภาได้กําหนดไว้ 
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4. การสอบประมวลความรู/้การสอบวัดคุณสมบัติ 

5. การย่ืนพิจารณาจรยิธรรมและการวิจัยในมนุษย์ 

6. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

-แบบฟอรม์ขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.1) 

- แบบฟอรม์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.2) 

- แบบฟอรม์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือเร่ืองการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.3) 

- แบบฟอรม์การขออนุมัติผลการพิจารณาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.4) 

- แบบฟอรม์ขอให้ออกหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเคร่ืองมอืที่ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.5) 

- แบบฟอรม์ขอให้ออกหนังสือขอความรว่มมือในการเก็บข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(ขบ.7) 

- แบบรายงานผลการตรวจรูปแบบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ขบ.8) 

- แบบฟอรม์นําสง่เลม่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ (ขบ.9) 

- แบบฟอรม์ขออนุมัติสําเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข (บข.10) 

- แบบฟอรม์ขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.11) 

- แบบฟอรม์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บข.12) 

- แบบฟอรม์สง่รายงานผลการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ขบ.13) 

7.  จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิต ตลอดจนให้คําปรกึษา

เพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับดา้นการเรียนการสอน 

       - โครงการอบรม iThesis 

 - โครงการศึกษาดูงาน 

 - โครงการให้คําปรกึษาโครงร่างการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 - โครงการนําเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ขั้นตอนการให้บรกิารเพื่อสนับสนุนงานด้านการเรยีนการสอน 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  ขอเปิดรายวิชาในแตล่ะภาค

การศึกษา 

ย่ืนข้อมูลผ่านคณะ/วิทยาลัย

เจ้าของหลักสูตร 

นางสาวกาญจนา โปทาวี 

นางสาวปรียานุช ใจสุข 

2 จัดตารางการเรียนการสอนใน

แตล่ะภาคเรียนให้เป็นไปตาม

แผนการศึกษา 

-ประสานอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

จัดตารางเรยีนให้เป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย  

-แจ้งให้นิสิตทราบตารางเรียน 

- ทําเปลี่ยนแปลงการเรียน  

การสอน 

 

3 จัดทําคําสั่งแตง่ต้ัง

คณะกรรมการคุมสอบ      

ปลายภาค 

 

- จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือ

จัดทําคําสั่งแตง่ต้ังฯ ผ่านคณะ/

วิทยาลัย เสนอตามลําดับ 

 

4 จัดทําเอกสารด้านการเงิน

สําหรับงานดา้นการเรียน     

การสอน 

 

 

-จัดทําเอกสารเงินยืมเป็นราย

สัปดาห์ 

 

 

5 จ่ายค่าตอบแทนการสอนและ

ค่าตอบแทนคุมสอบให้กับ

อาจารย์ผู้สอน 

-จัดทําเอกสารเพ่ือเคลียร์เงิน

การเรียนการสอน 

 

    

 

 

 

จบการทํางาน 
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ขั้นตอนการรับค าร้องและการย่ืนเอกสารต่าง ๆ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 นิสิตย่ืนคําร้อง  ตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

- แบบยื่นเอกสารปกติ  

- ย่ืนแบบออนไลน์ 

www.reg.up.ac.th  

นิสิต 

2 งานวิชาการรับเร่ืองจากนิสิต  

 

งานวิชาการรับเร่ืองและ

ตรวจสอบความถูกต้อง  

นางสาวกาญจนา โปทา

ว ี

นางสาวปรียานุช ใจสุข 

3 งานวิชาการส่งเอกสารต่อไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 

งานวิชาการเสนอเอกสารต่อไป

ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

คณะ/วิทยาลัย กองบรกิาร

การศึกษา ตามลําดับ 

 

4 ติดตามการคํารอ้งของนิสิต 

 

ติดตามคํารอ้งของนิสิตเพ่ือให้

แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 

http://www.reg.up.ac.th/
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ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 สํารวจแหลง่ฝึกประสบการณ์

และช่วงเวลาการฝึกจากนิสิต 

จัดทําเอกสารเพ่ือสํารวจแหลง่ฝึก

ประสบการณแ์ละช่วงเวลาการ

ฝึก 

 

  

นางสาวกาญจนา โปทาวี 

นางสาวปรียานุช ใจสุข 

2 จัดประชุมช้ีแจงการฝึก

ประสบการณ์ 

 

จัดทําหนังสือประชุมชีแ้จ้งแหลง่

ฝึกประสบการณแ์ละนิสิต 

 

3 ทําหนังสือขอสง่ตัวนสิติเข้าฝึก

ประสบการณ์ 

 

จัดทําหนังสือเพ่ือสง่ตัวนสิติ  

4 ทําหนังสือเพ่ือขออนุญาตต้น

สังกัดของนิสิต 

 

จัดทําหนังสือเพือขออนุญาตต้น

สังกัดของนิสิตเพ่ือฝึก

ประสบการณ์ 

 

5 จัดทําคําสั่งแตง่ต้ัง

คณะกรรมการบรหิารพ่ีเลี้ยง 

 

  

6 จัดนิทรรศการการฝึก

ประสบการณ์ 

 

นิสิตแสดงผลงานและจัด

นิทรรศการการฝึกประสบการณ์ 

 

    

 

 

 

 

จบการทํางาน 
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ขั้นตอนการย่ืนพิจารณาจรยิธรรมและการวิจัยในมนุษย์ 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 นิสิตกรอกย่ืนพิจารณา

จริยธรรมและการวิจัยในมนษย์ 

 

นิสิตกรอกขอ้มูลและแนบเอกสาร 

 

  

นิสิต 

2 งานวิชาการรับเอกสาร 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสาร

เบื้องต้นว่าครบถ้วนหรอืไม่ 

นางสาวกาญจนา โปทาวี 

นางสาวปรียานุช ใจสุข 

3 สง่เอกสารไปยังหน่วยพิจารณา

จริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์ 

 

  

4 กรณีมีการแกไ้ข หน่วยพิจาณา

จริยธรรมฯ จะเป็นผูแ้จ้งให้นิสิต

ทราบ 

 

  

5 งานวิชาการับเอกสารการแกไ้ข

ของนิสิต และสง่ต่อไปยังหน่วย

พิจารณาจรยิธรรม 

 

ตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสาร

เบื้องต้น 

 

6 ติดตามการพิจารณาจรยิธรรมฯ 

ให้นิสิต 

 

ติดตามผลการพิจารณาในแต่ละ

รอบ 

 

    

 

 

 

 

จบการทํางาน 
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งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวกาญจนา โปทาวี  

ลักษณะงาน: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิชาการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้า 

ศึกษา 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศกึษา 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วิทยาเขตเชยีงรายประสานคณะ

เพ่ือขอข้อมูลหลักสูตรที่จะเปิด

การเรียนการสอน ณ วิทยาเขต

เชียงราย 

 

จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือสํารวจ

และข้อข้อมูลหลักสูตรที่คณะมี

ความประสงค์จะเปิดการเรียน

การสอน ณ วิทยาเขตเชยีงราย 

นางสาวกาญจนา โปทาวี 

 

2 วิทยาเขตเชยีงรายรวบรวม

ข้อมูล/จัดทําร่างเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และเสนอไปยัง

คณะเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง  

จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือขอความ

อนุเคราะห์คณะเจ้าของหลักสูตร

พิจารณาเอกสารที่ใช้สําหรับ

ประชาสัมพันธ์ 

 

3 - กรณีไม่มกีารแก้ไขดําเนินการ

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ 

- กรณีมีการแกไ้ข ดําเนนิการ

แก้ไขและขอความอนุเคราะห์

คณะเจ้าของหลักสูตรพิจารณา

อีกคร้ัง  

  

4 วิทยาเขตเชยีงราย

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร

บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในช่องทาง

ต่าง ๆ 

 

  

    
จบการทํางาน 
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งานรับเข้าศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ: นางสาวปรียานุช ใจสุข  

ลักษณะงาน: เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยเป็นไปตามระบบที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 

 

ขั้นตอนการรับเข้าศึกษา 

 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาผ่าน

ระบบ www.admission.up.ac.th  

 

กรอกขอ้มูลพร้อมทั้งเลอืก

สาขาวิชาที่ประสงค์เข้าศึกษา 

นิสิต 

2 ผู้สนใจปริ้นท์ข้อมูลใบสมัคร

พร้อมชําระค่าสมัคร และแนบ

เอกสารที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

เพ่ือสง่ให้กับงานวิชาการ 

 

งานวิชาการตรวจสอบใบสมัคร

และเอกสารประกอบให้มคีวาม

ครบถ้วน 

นางสาวปรียานุช 

ใขสุข 

3 งานวิชาการจัดสง่เอกสารใบ

สมัครเพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย 

เจ้าของหลักสูตรดําเนนิการใน

สว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

  

    

 

 

 

 

 

จบการทํางาน 

http://www.admission.up.ac.th/
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งานด้านนโยบายและแผน 

 

การบวนการ: จัดทําจัดทําแผนกลยุทธ์ฯ/แผนปฏิบัติการ/บรหิารความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ผู้รับผดิชอบ : นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 

    ลักษณะงาน:  

     งานด้านนโยบายและแผน 

   1. จัดทําแผนกลยุทธ์ฯ/แผนปฏิบัติการฯ 

   2. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานไปยังมหาวิทยาลัย 

   3. ระบบ Budget ของมหาวิทยาลัย 

    3.1 อนุมัติ/ยกเลิก โครงการ 

    3.2 ตรวจสอบข้อมูลโครงการของหน่วยงาน 

    3.3 ให้คําแนะนําในการใช้งานระบบ Budget ของมหาวิทยาลัย แก่บุคลากร 

    3.4 ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองแผนงานและรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับขั้น 

   4. งานด้านบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน 

       4.1 จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงฯ 

       4.2 จัดทํารายงานแผนบริหารความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน รายงานไปยังมหาวิทยาลัย  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผดิชอบ 

1  นายภานุพงศ์ 
มูลจันทร์ต๊ะ 

2  

 

 

 

3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จบการท างาน 

เร่ิมตน้ 

ระดมความคิดเห็นร่วมกนั 

ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 

ก าหนดตวัช้ีวดั/ผูรั้บผดิชอบ 

ยกร่าง แผนฯ 

 

ติดตามผลการท างาน รายงานต่อมหาวิทยาลยั 



88 
 

    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ผู้รับผดิชอบ : นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 

    ลักษณะงาน : งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

    งาน: งานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผดิชอบ 

1  นายภานุพงศ์ 
มูลจันทร์ต๊ะ 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

จบการท างาน 

เร่ิมตน้ 

วิเคราะห์ปัญหา รวบรวมขอ้มูล 

เขียนผงังานและซูโดโคด้ 

เขียนโปรแกรม 

ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม 

จดัท าคู่มือการใชง้านและบ ารุงรักษาโปรแกรม 
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   งานอาคารสถานที่และพัฒนาภูมิทัศน์ 

    ผู้รับผดิชอบ : นายสุพจน์ มานะสุข 

    ลักษณะงาน : 1. ดูแลรักษาซ่อมบํารุงอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคาร

เอนกประสงค์ ห้องพักยูพีริมกก และอาคารประกอบโดยรอบ 

2. ดูแลระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า 

จํานวน 2 ลูก 1,000 KVA. และขนาด 250 KVA.เข้าสู่ระบบไฟฟ้าแรงตํ่าภายในอาคาร และภายนอก

อาคาร 

3. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน อาคารสํานักงาน ห้องประชุม และห้องพักยู

พีริมกก 

4. ดูแลระบบห้องเรียน Smart Board Room เป็นระบบห้องเรียนที่ไมม่ีการเขียนดว้ย

ปากกาไวท์บอร์ดบนกระดาน มีระบบกลอ้งบันทึกภาพ เสยีง สามารถบันทึกการประชุมผ่านระบบ

เครอืข่าย 

5. ดูแลระบบน้ําประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือนํามามาใช้ภายในวิทยาเขต

เชียงราย 

6. ดูแลระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องสํานักงาน ห้องเรียน ห้องประชุม และบรกิาร

ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต 

7. ดูแลระบบกลอ้งวงจรปิด อาคารเรียนรวม อาคารสํานก้งาน และห้องพักยูพีริมกก 

8. ดูแลระบบโทรศัพท์ เครอืข่ายขององค์การโทรศัพท์ TOT หมายเลข 0 5315 2151      

0 5315 2152 0 5315 2177  และ เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ IP Phone หมายเลข 3000 3009 3010 3011 

3012 3013 3015 3020 3021 3023 ของวิทยาเขตเชียงราย 

9. ดูแลระบบเคเบิล ทีวี ของ หอ้งพักยูพีริมกก และทีวีดิจติอลของห้องพัก 

10. ดูแลระบบไฟแสงสว่างเวลากลางคืน ควบคุมดว้ยระบบปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ 

11. บันทึกหน่วยค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า แก่ผู้พักอาศัยและร้านค้าที่ใช้บริการในวิทยาเขต

เชียงราย เพ่ือเก็บเงินรายเดอืน 

12. ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรกล มอเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ เครื่องกรอง

นํ้าด่ืม ซ่อมบํารุงรักษาประจําวัน/ประจําเดอืน/ประจําปี 

13. ดูแลการจัดห้องประชุม ให้บรกิารหน่วยงานภายใน/ภายนอก มาใช้ห้องประชุม 
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14. ควบคุมงานภูมทิัศน์ ตกแตง่ อาคารสถานที่ 

15. จัดห้องประชุม สัมมนา เมื่อผู้บรกิารมาขอเช่าใช้ห้อง 

16. จัดห้องประชุมระบบ ภาพ แสง เสยีง ให้มคีวามพร้อมใช้งาน 

17. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

                       ขั้นตอนการปฏิบัตงิานด้านอาคารที่และภูมิทัศน์ 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1  รวบรวมรายละเอียดงานแจ้งซอ่ม เจ้าหน้าที่/

รปภ./แม่บ้าน 

2  เขียนบันทึกใบแจ้งซ่อม เจ้าหน้าที่/

รปภ./แม่บ้าน 

3  

 

ทําการแจ้งช่างที่รับผิดชอบไป

ดําเนนิการ 

นายสุพจน์ 

มานะสุข 

4  

 

ช่างดําเนินการตรวจสอบ นายภาณุพงศ์/

นายทองคํา/

นายสทิธิพงศ์ 

5  พิจารณาใบแจ้งซอ่มลักษณะงานที่

เกิดการชํารุดเสยีหายเพ่ือซ่อม

บํารุง 

นายสุพจน์ 

มานะสุข 

6  

 

แจ้งรายการซ่อมแซมเพ่ือให้งาน

พัสดุดําเนนิการ 

นายสุพจน์ 

มานะสุข 

อาการเสียแจง้ซ่อม 

เขียนบนัทึกใบแจง้ซ่อม 

ตรวจสอบอาการเสีย 

พจิารณาซ่อม

ซ่อม 

จดัสง่ใบแจง้ซ่อมใหง้านพสัด ุ

แจง้ช่าง 
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7  

 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม นายสุพจน์ 

มานะสุข 

8    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จดัเก็บใบแจง้ซ่อมเขา้แฟ้ม 

จบการปฏิบตังิาน 


