
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



ขออนุมัติโครงการ

หลังจากโครงการได้ผ่านตรวจสอบจากกองแผนจะโครงการสามารถท าใบขออนุมัตโิครงการไปยังผู้
ที่มอี านาจในการเซ็นอนุมัตไิด้

ขอใช้งบประมาณ

ใบขอใช้งบประมาณประกอบไปด้วยขอใช้งบประมาณแบบยืมเงนิ และ เบิกส ารองจา่ย และ ใบขอเดินทาง 
รายงานปฏิบัติการเดิน โดยงบทั้งหมดจะอ้างองิงบจากการตั้งงบประมาณหากจะขอเกินจะท าไม่ได้

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกอบไปด้วยจัดซือ้จัดจา้งทั้งเช่ือและสด มพ.กค. 01 – 03  จนกระบวนการตรวจรับ

บันทึกช าระ และ ท าการคืนงบ

เป็นกระบวณการในการตัดงบประมาณตามการใช้จรงิโดยกองคลังจะท าการยิงผ่านบาร์โค๊ด และ
ผูใ้ช้จะท าการคนืงบที่เหลอืตามการใชจ้่ายจริงอกีที

สรุปผลโครงการ

หลังจากโครงเสร็จสิน้เข้าไปกรอกสรุปผลโครงการได้แก่ ค่าตัวชี้วัด ค่าแผนการด าเนินการ เพื่อพิมพ์
ใบสรุปโครงการเพื่อท าการปิดโครงการ

ขั้นตอนการท างานในระบบ E-budget

ตั้งงบประมาณ

เปิดให้ผู้ใชท้ั่วไปเข้ามากรอกข้อมูลโครงการ ยุทธ์ศาสตร์ตัวช้ีวัด เงิน และ หมวดรายการย่อยตั้งงบประมาณ

ขออนุมัติโครงการ

ขอใช้งบประมาณ

สรุปผลโครงการ

จัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกช าระ



ตั้งงบประมาณ

เข้ามากรอกข้อมูลโครงการ 
ยุทธ์ศาสตร์ตัวชี้วัด เงนิ และ 

หมวดรายการย่อย

กองแผนท าการตรวจสอบ
งบประมาณ และความถูกต้อง
ข้อมูลโครงการในด้านต่างๆ

กองแผนท าการตรวจสอบ

พร้อมส าหรับในขั้นตอนถัดไป

เสร็จสิ้นการตั้งงบ
ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล
โครงการ ยุทธ์ศาสตรต์ัวชีว้ัด เงิน 

และ หมวดรายการย่อย

ตรวจสอบความถูกต้อง

งานงบประมาณ
จุฑาทพิ

แอดมินสังกัด

ยืนยัน

ตีกลับ

อนุมัติ

ดวงแข



เขา้ไปกรอกขอ้มลูใบขอเบกิเงนิ
ส ารองจา่ย

Content  Here

การเพิ่มรายละเอียดและการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณโครงการ

ตั้งโครงการ

- คลิก ช่ือโครงการที่ต้องการแก้ไข

- คลิกโครงการ(ในแถบสีน้ าเงิน)

- ท าการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย
ลงไป โดยไม่ต้องใส่จ านวนเงิน
แล้วบันทึก

ค่าใช้จ่าย ใบขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เพิ่มใบขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

เลือกโครงการจากนั้นท า
รายการเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่าย

งานแผนงาน
อนุมัติ

กดบันทกึ



การขออนุมัติโครงการ

เข้าไปกรอกข้อมูลใบขออนุมัติ
โครงการในระบบ

งานแผนงานเสนอใหค้ณบดีอนุมัติ  
พร้อมคุมงบประมาณ พร้อมส าหรับในขั้นตอนถัดไป

เสร็จสิ้นการอนุมัติ

พิมพ์บันทึกข้อความ และ ใบ
ข้อมูลโครงการออกจากระบบ
เพื่อท าการยื่นเรื่องทางเอกสาร

พิมพ์บันทกึข้อความ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ณัฐฐพัชร์ (งานแผนงาน)
อนุมัติในระบบ e-budget

ผู้รับผิดชอบ
ลงลายมือชื่อ

และส่ง
เอกสารให้
งานแผนงาน 

ตรวจสอบ

อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.บันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนินโครงการ
2.ใบข้อมูลโครงการ (บผ.3) ในระบบ พร้อมก าหนดการ



ขอใชง้บประมาณด าเนินการโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กรณีส ารองเงินจ่าย

กรณียมืเงินค่าใช้จ่าย ขอใช้งบประมาณ(ยืม
เงิน)พร้อมท ามพ.กค.01 
(กรณีมีจัดซือ้/จัดจา้ง)

ใบเบิกเงิน

ขอใช้งบประมาณ (เบิกเงินส ารองจ่าย) 
พร้อมท ามพ.กค.01 (กรณีมีจัดซือ้/จัดจา้ง)

ใบขออนุมัติ

ยืมเงนิทดรองจ่าย

การเงินอนุมัติ

ใบขอคืน                  

งบประมาณ

การเงินอนุมัติ

อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

อนุมัติใบขอยืม
เงินทดรองจ่าย

อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

การเงินอนุมัติ

การเงนิคณะฯจัดท าใบเบิก
เงิน(ใบฟ้า)พร้อมส่งเอกสาร

เบิกจ่ายกับกองคลัง
อนุมัติใบเบิก
เงินส ารองจ่าย

การเงินอนุมัติ

การเงินอนุมัติ

อนุมัติใบขอคืนงบประมาณ

ระบบจะพิมพ์ใบขอเบิกเงิน
อัตโนมัติ

*ขั้นตอนเบิก
ค่าใช้จ่าย

*ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่าย



ขอใช้งบประมาณในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

กรณีส ารองเงินจ่าย

กรณียมืเงินค่าใช้จ่าย ขอใช้งบประมาณ
(ยืมเงนิ)

ใบเบิกเงิน

ขอใชง้บประมาณ    
(เบิกเงนิส ารองจา่ย)

ใบขออนุมัติ

ยืมเงนิทดรองจ่าย

การเงินอนุมัติ

ใบขอคืน                  

งบประมาณ

การเงินอนุมัติ

อนุมัติใบขอยืมเงิน
ทดรองจ่าย

อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

การเงินอนุมัติ

การเงินคณะฯจัดท าใบเบิก
เงิน(ใบฟ้า)พร้อมสง่เอกสาร

เบิกจ่ายกับกองคลังอนุมัติใบเบิก
เงินส ารองจ่าย

การเงินอนุมัติ

การเงินอนุมัติ

อนุมัติใบขอคืนงบประมาณ

ระบบจะพิมพ์ใบขอเบิกเงิน
อัตโนมัติ

รายงานการเดินทาง
มาปฏิบัติงาน ใบรับรองแทนใบเสร็จ

รายงานการเดินทาง
มาปฏิบัติงาน

อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

*ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่าย

*ขั้นตอน
เบิก

ค่าใช้จ่าย

ใบรับรองแทนใบเสร็จ



จัดซื้อ-จัดจ้าง (เงินสด)
กรณียมืเงินค่าใช้จ่าย

ขอใช้งบประมาณ
(เบิกเงินส ารองจ่าย)

ใบเบิกเงิน

มพ.กค.01(สด)อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

พัสดุอนุมัติ

การเงนิคณะฯจัดท าใบเบิก
เงิน(ใบฟ้า)พร้อมสง่เอกสาร

เบิกจ่ายกับกองคลัง

อนุมัติใบเบิก
เงินส ารองจ่าย

การเงินอนุมัติ

การเงินอนุมัติ

มพ.กค.04(สด)

*ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่าย



จัดซื้อ-จัดจ้าง (เงินเช่ือ) กรณีไม่เกิน 100,000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง(เชื่อ) ใบเสนอซือ้/จา้ง
(01)(เชื่อ)

ใบสั่งซื้อ/จา้ง กรอกเลขที่/วันที่ 
จาก ERP(Ax)ลงในระบบe-budget

ใบเสนอซือ้/จา้ง
(02)(เชื่อ)

* ค าสั่งแนบ 02 ท านอบระบบ e-budget

พัสดุคณะฯจัดท าใบเบิก
เงิน(ใบฟ้า)พร้อมสง่

เอกสารเบิกจ่ายกับกอง
คลัง

1.อนุมัตจิัดซื้อ-จ้าง
(การเงิน)(มพ.กค.01)

ใบเสนอซือ้/จา้ง
(03)(เชื่อ)

*ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่าย

2.อนุมัติจัดซื้อ-จ้าง
(พัสดุ)(มพ.กค.01)

ใบตรวจรับพัสดุ
กรอกข้อมูลจาก ERP(Ax)

ลงในระบบe-budget แล้วพิมพ์  
Barcode ติดใบตรวจรับจาก

ERP(Ax)

อนุมัตใิบตรวจรับ อนุมัตจิัดซื้อ/จัดจ้าง
(พัสดุ)(มพ.กค.03)



จัดซื้อ-จัดจ้าง (กรณีพิเศษ)
กรณียมืเงินค่าใช้จ่าย

ขอใช้งบประมาณ
(เบิกเงินส ารองจ่าย)

ใบเบิกเงิน

- น้ ามัน 05/06 (Mannal)
- เชา่/จา้ง ถ่ายเอกสารเป็นแผน
- การเชา่รถตู้งบผูกพัน
- จัดซื้อ-จัดจา้ง เกิน 100,000 บาท (egp)
- จัดซือ้-จัดจ้าง เกิน 500,000 บาท (e-bidding)

(ด าเนนิการตามกระบวนการเดิมตามปกติ)

อนุมัติใบขอใช้งบประมาณ

การเงนิ/พัสดุ คณะฯจัดท าใบ
เบิกเงิน(ใบฟ้า)พร้อมสง่เอกสาร

เบิกจา่ยกับกองคลัง
อนุมัติใบเบิก
เงินส ารองจ่าย

การเงินอนุมัติ

การเงินอนุมัติ

*ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่าย



สรุปผลโครงการ
เขา้ไปกรอกสรปุผลโครงการไดแ้ก่
คา่ตวัชีว้ดั คา่แผนการด าเนินการ พิมพใ์บสรปุโครงการ

ผู้ใช้งาน



ผูใ้ชง้านทัว่ไป
ลดโอกาสผิดพลาด

ลดกระบวนการท างาน

ลดการพึ่งพาโปรแกรมภายนอก

มีความรวดเรว็ในการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร

18% ลดกระบวนการท างานลงได้



ผูด้แูล (หวัหน้าแผน หวัหน้าส านกังาน)

ได้ตรวจสอบการด าเนินงาน

ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

สามารถเรียกรายงานมาได้ตลอดเวลา

สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทกุท่ี

25% ลดกระบวนการท างานลงได้



การเงนิ
ลดโอกาสผิดพลาดของข้อมลูการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถช่วยกรอกข้อมลูลดกระบวนการท างาน

ลดความซ า้ซ้อนของข้อมลู

เพ่ิมความความคล่องตวัในการท างาน

12% ลดกระบวนการท างานลงได้



พสัดุ
ลดภาระในการจดัแบบฟอรม์เอกสาร

บนัทึกงบบประมาณพร้อมออกเอกสารให้

สามารถติดตามเส้นทางการจดัซ้ือจดัจ้าง

มีความยืดหยุ่นท่ีสงู

17% ลดกระบวนการท างานลงได้


