
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การวางแผนและจัดตั้งงบประมาณ 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หนา: 1 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง- งานงบประมาณ

กระบวนการหลัก: 1. งานงบประมาณ (BG)
กระบวนการยอย: BG-01 การวางแผนและจัดต้ังงบประมาณ 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

1. เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางกรอกขอมูล
จํานวน นิสิต และสงใหเจาหนาที่
กองแผนงานผานระบบคําของบประมาณ 

2. เจาหนาท่ีกองแผนงานรวบรวมขอมูล
จํานวนนิสิต และประมาณการรายไดของ
แตละคณะในระบบคําของบประมาณ 

3. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดสรร
งบประมาณใหแตละหนวยงานตาม
อัตราสวนในนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในระบบคําของบประมาณ 

4. เจาหนาท่ีกองแผนงานแจงเจาหนาท่ี
หนวยงานตนทางใหดําเนินการบันทึก
ขอมูลคําของบประมาณ

5. เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางตรวจสอบ
ยอดงบประมาณ และบันทึกขอมูล
คําของบประมาณในระบบคําขอ
งบประมาณและพิมพออกจากระบบ

6.  เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางจัดทํา และสง
บันทึกขอความขอต้ังงบประมาณ พรอม
กับเอกสารคําของบประมาณของ
หนวยงานใหหัวหนาหนวยงานพิจารณา

7. หัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบ

กรณีไมเห็นชอบ
8. เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางดําเนินการ

แกไขในระบบคําของบประมาณ

กรณีเห็นชอบ
9. หัวหนาหนวยงานลงนามเห็นชอบ และ

สงเอกสารคืนเจาหนาที่หนวยงานตนทาง

10. เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางจัดสงเอกสาร
ใหเจาหนาท่ีกองแผนงาน

11. เจาหนาท่ีกองแผนงานตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลคําขอตั้ง
งบประมาณในระบบคําของบประมาณ

กรณีไมถูกตอง
12. เจาหนาท่ีหนวยงานตนทางดําเนินการ

แกไขในระบบคําของบประมาณ 

กรณีถูกตอง
13. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดพิมพคําขอ

งบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
ผานระบบคําของบประมาณ 

เจาหนาท่ีกองแผนงานเจาหนาท่ีหนวยงานตนทาง

ระบบคําของบประมาณ
กรอกขอมูล

จํานวนนิสิต และสงให
กองแผนงาน

ระบบคําของบประมาณ
รวบรวมขอมูลจํานวน
นิสิตและประมาณการ
รายไดของแตละคณะ

ระบบคําของบประมาณ
จัดสรรงบประมาณให
แตละหนวยงานตาม
อัตราสวนในนโยบาย

ระบบคําของบประมาณ
บันทึก/แกไข

คําของบประมาณ

ระบบคําของบประมาณ
จัดพิมพคําขอ

งบประมาณในภาพรวม 
มหาวิทยาลัย

ไป ก
หนา 2

ถูกตอง?

ถูกตอง

ระบบคําของบประมาณ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

เร่ิมตน

IC

แจงหนวยงาน
ใหดําเนินการบันทึก
ขอมูลงบประมาณ

หัวหนาหนวยงาน

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ?

ลงนามเห็นชอบ
และสงเอกสารคืน

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

จัดสงเอกสารให
เจาหนาท่ีกอง
แผนงาน

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

จัดทําและสงบันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

ไมถูกตอง

ก

ก

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

IC
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หนา: 2 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง- งานงบประมาณ

กระบวนการหลัก: 1. งานงบประมาณ (BG)
กระบวนการยอย: BG-01 การวางแผนและจัดต้ังงบประมาณ 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

บันทึก
ขอความขอต้ัง
งบประมาณ

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน

14. เจาหนาท่ีกองแผนงานขออนุมัติคําขอ
งบประมาณ และ สงเอกสารใหผูมีอํานาจ
อนุมัติ

15. ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

หมายเหตุ: 
 ผูมีอํานาจอนุมัติ คือ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิน เม่ือคณะกรรมการเงินและ
ทรัพยสินลงนามเห็นชอบแลวจึงเสนอเรื่องตอ
ถึง สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ

กรณีไมเห็นชอบหรือไมอนุมัติ
16. เจาหนาท่ีกองแผนงานดําเนินการแกไข

กรณีเห็นชอบและอนุมัติ
17. ผูมีอํานาจอนุมัติลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ

คําขอจัดต้ังงบประมาณและสงคืน
เอกสารใหเจาหนาที่กองแผนงาน

งานที่1: การจัดทําเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ
18. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดทําเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

19. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดสงเอกสารให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะผูบริหาร 
กองคลัง และ หนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองการ 

20. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามวันท่ี

งานที่2: การบันทึกขอมูลงบประมาณใน
ระบบ AX
21. เจาหนาท่ีกองแผนงานจัดทําสําเนาและ

สงเอกสารสําเนาคําของบประมาณใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัยให เจาหนาท่ี
งานงบประมาณ

เจาหนาท่ีกองแผนงาน
จาก ก
หนา 1

จัดทําเอกสาร 
งบประมาณ

รายจายประจําป
งบประมาณ

คําของบประมาณ
ในภาพรวม
มหาวิทยาลัย

เอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ

จัดสงเอกสาร
ใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของ

จัดเก็บ
เอกสารเรียง
ตามวันท่ี

เอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป
งบประมาณ

คําของบประมาณ
ในภาพรวม
มหาวิทยาลัย

จัดทําสําเนาและสง
เอกสารใหเจาหนาที่
งานงบประมาณ

วันท่ี

งานที่1: การจัดทําเอกสาร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ

งานที่2: การบันทึก
ขอมูลงบประมาณ
ในระบบ AX

ผูมีอํานาจอนุมัติ

ไป ข
หนา 2

พิจารณา
เห็นชอบ/
อนุมัติ

เห็นชอบ/อนุมัติ?

ลงนามเห็นชอบ/
อนุมัติ

และสงคืนเอกสาร

คําของบประมาณ
ในภาพรวม
มหาวิทยาลัย

เห็นชอบ/อนุมัติ

IC

ไมเห็นชอบ
/ไมอนุมัติแกไข

คําของบประมาณ
ในภาพรวม
มหาวิทยาลัย

จัดสงเอกสารให
ผูมีอํานาจอนุมัติ

คําของบประมาณ
ของหนวยงาน
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หนา: 3 จาก 3   
ผูรับผิดชอบหลัก: กองคลัง- งานงบประมาณ

กระบวนการหลัก: 1. งานงบประมาณ (BG)
กระบวนการยอย: BG-01 การวางแผนและจัดต้ังงบประมาณ 

วันท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวิทยาลัยพะเยา

การตัดสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเชื่อมตอภายในหนา
เดียวกัน การเชื่อมตอระหวางหนา แฟมเอกสาร IC จุดควบคุมภายในกระบวนการที่เก่ียวของ

เอกสาร/รายงานการปฏิบัติงานดวยมือการปฏิบัติงานผานระบบ
คอมพิวเตอร เงินสด/เช็ค จุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด

งานที่2: การบันทึกขอมูลงบประมาณใน
ระบบ AX
22. เจาหนาท่ีงานงบประมาณนําเขาขอมูล

งบประมาณจากระบบ คําขอ สู ระบบ 
AX (non-post)

หมายเหตุ: 
ขอมูลในระบบ คําขอ สามารถ Exportออกมา
ในรูปแบบที่นําเขาระบบ AX ได

23. เจาหนาท่ีงานงบประมาณสงเอกสารให
หัวหนางานงบประมาณตรวจสอบ

24. หัวหนางานงบประมาณตรวจสอบความ
ถูกตองระหวางขอมูลเอกสารและขอมูล
ในระบบ AX

กรณีไมถูกตอง
25. เจาหนาท่ีงานงบประมาณแจงหนวยงาน

ที่เก่ียวของดําเนินการแกไข

กรณีถูกตอง
26. หัวหนางานงบประมาณลงนามและสง

เอกสารคืนเจาหนาที่งานงบประมาณ

27. เจาหนาท่ีงานงบประมาณบันทึกขอมูล
งบประมาณประจําปในระบบ AX

28. เจาหนาท่ีงานงบประมาณจัดเก็บเอกสาร
เรียงตามวันท่ี

เจาหนาท่ีงานงบประมาณ

จาก ข
หนา 2

สําเนาคําขอ
งบประมาณใน

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

AX
นําเขาขอมูล
งบประมาณ

สงเอกสารใหหัวหนา
งานงบประมาณ
ตรวจสอบ

ถูกตอง?
แจงหนวยงาน
ทีเก่ียวของ 

ดําเนินการแกไข
ไมถูกตอง

ถูกตอง

IC

งานที่2: การบันทึกขอมูลงบประมาณในระบบ AX

สําเนาคําขอ
งบประมาณใน

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ลงนามและสง
เอกสารคืน
เจาหนาท่ีงาน
งบประมาณ

AX
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

หัวหนางานงบประมาณ

AX
บันทึกขอมูล

งบประมาณประจําป

จัดเก็บเอกสาร
เรียงตามเลขท่ี

สําเนาคําขอ
งบประมาณใน

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

วันท่ี

สําเนาคําขอ
งบประมาณใน

ภาพรวมมหาวิทยาลัย

จบ
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กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 


	Page-1�
	Page-2�
	Page-3�

