
กระบวนการปฏบิัตงิาน 

การจัดการผังรหัสบัญชี 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 



หน้า: 1 จาก 3   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-09 การจดัการผงั/รหสับญัชี

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

1. ผู้ขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชีจดัทํา
ใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี

2. ผู้ขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชีสง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

3. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีตรวจสอบความถกูต้อง
ของใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี โดย
- กรณีขอสร้างรหสับญัชีใหม ่ตรวจสอบวา่
  รหสัท่ีขอสร้างไม่ได้มีอยู่แล้วในระบบ
- กรณีขอแก้ไขหรือยกเลกิรหสับญัชีให้
  พิจารณาเหตท่ีุขอแก้ไขหรือยกเลิกและ
  ตรวจสอบวา่มีผลกระทบกบัข้อมลูท่ีมี
  อยู่แล้วในระบบหรือไม่

กรณีไม่สมควรสร้าง/แก้ไขผัง/รหสับัญชี
4. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี ระบเุหตผุลใน
ใบขอสร้าง/ปรับปรุงผงั/รหสับญัชี

5. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่เอกสารให้ผู้ขอสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสับญัชี

6. ผู้ขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชีจดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้เรียงตามวนัที่ใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/
รหสับญัชี

กรณีสมควรสร้าง/แก้ไขผัง/รหสับัญชี
7. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีระบขุ้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น รหสับญัชีใหม ่คําอธิบายรายการบญัชี 
เป็นต้น และลงนามผู้ตรวจสอบใน
ใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี

8. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสง่เอกสารให้
หวัหน้างานบญัชี

ผู้ขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

เร่ิมต้น

จดัทําใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

สง่เอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

ตรวจสอบ
การขอสร้าง/แก้ไข
ผงั/รหสับญัชี

IC

ไมส่มควรสร้าง/
แก้ไข?

ระบเุหตผุลในใบขอ
สร้าง/ปรับปรุง
ผงั/รหสับญัชี

ไมส่มควร
สร้าง/แก้ไข

สมควรสร้าง/แก้ไข

ระบขุ้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
และลงนามในใบขอ
สร้าง/ปรับปรุงผงั/

รหสับญัชี

สง่เอกสารให้หวัหน้า
งานบญัชี

ไป ก 
หน้า 2

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

จาก ข
หน้า 2

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

วนัท่ี

สง่เอกสารให้ผู้ขอสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสับญัชี

จาก ค 
หน้า 2

จบ

1

2

3

4

5

6

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี
7

8



หน้า: 2 จาก 3   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-09 การจดัการผงั/รหสับญัชี

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

9. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบและอนมุติั
การขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี โดย
- กรณีขอสร้างรหสับญัชีใหม ่ตรวจสอบ  
  วา่รหสัท่ีขอสร้างไมไ่ด้มีอยู่แล้วในระบบ
  และจดัเรียงเลขท่ีบญัชีและหมวดบญัชี
  อยา่งถกูต้อง
- กรณีขอแก้ไขหรือยกเลกิรหสับญัชีให้
  พิจารณาเหตท่ีุขอแก้ไขหรือยกเลิกและ
  ตรวจสอบวา่มีผลกระทบกบัข้อมลูท่ีมี
  อยู่แล้วในระบบหรือไม่

กรณีไม่อนุมัต  ิโดยให้แก้ไขใบขอสร้าง/
แก้ไขผัง/รหสับัญชี
10. หวัหน้างานบญัชีแจ้งเจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ให้แก้ไข

กรณีไม่อนุมัต  ิโดยยกเลิกใบขอสร้าง/
แก้ไขผัง/รหสับัญชี
11. หวัหน้างานบญัชีระบเุหตผุลในใบขอ-

สร้าง/ปรับปรุงผงั/รหสับญัชี และสง่
เอกสารคืนเจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

กรณีอนุมัต ิ
12. หวัหน้างานบญัชีลงนามผู้อนมุติัใน

ใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี และสง่
เอกสารให้เจ้าหน้าที่งานบญัชี

13. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีสร้าง/ปรับปรุงผงั/รหสั
บญัชีในระบบ AX

14. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีพิมพ์ผงับญัชีเดมิและ
ผงับญัชีใหม่จากระบบ AX

15. เจ้าหน้าท่ีงานบญัชีลงนามผู้สร้าง/แก้ไข
ผงั/รหสับญัชีพร้อมระบวุนัท่ีใน
ใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี จากนัน้สง่
เอกสารให้หวัหน้างานบญัชีเพ่ือตรวจสอบ

16. หวัหน้างานบญัชีตรวจสอบการสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสับญัชีให้แก้ไขในระบบ AX

หวัหน้างานบญัชี เจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

จาก ก 
หน้า 1

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

ตรวจสอบและอนมุตัิ
การขอสร้าง/แก้ไข
ผงั/รหสับญัชี

อนมุติั?
ไมอ่นมุตัิ

ลงนามในใบขอสร้าง/
แก้ไขฯ และ
สง่เอกสารคืน

อนมุติั

ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

AX
สร้าง/ปรับปรุง
ผงั/รหสับญัชี

ลงนามและระบวุนัที่ใน
ใบขอสร้าง/แก้ไขฯและ
สง่เอกสารให้หวัหน้า

งานบญัชี

AX
พิมพ์ผงับญัชีเดิมและ

ผงับญัชีใหม่

ผงับญัชีเดิม ผงับญัชีใหม่

ผงับญัชีเดิม ผงับญัชีใหม่
ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

AX
ตรวจสอบการสร้าง/

ปรับปรุง
ผงั/รหสับญัชี

ไป ง
หน้า 3

IC

จาก จ
หน้า 3

ไป ข 
หน้า 1

แก้ไขใบขอสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสั
บญัชี?

แจ้งเจ้าหน้าท่ีงานบญัชี
แก้ไข

แก้ไขใบขอสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสับญัชี?

ยกเลกิใบขอสร้าง/
แก้ไขผงั/รหสับญัชี?
ระบเุหตผุลในใบขอ
สร้าง/ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี และ
สง่เอกสารคืน

ไป ค 
หน้า 1
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หน้า: 3 จาก 3   
ผู้ รับผิดชอบหลกั: กองคลงั- งานบญัชี

กระบวนการหลกั: 5. งานบญัชี (AC)
กระบวนการยอ่ย: AC-09 การจดัการผงั/รหสับญัชี

วนัท่ี: กรกฎาคม 2560

คําอธิบาย

มหาวทิยาลัยพะเยา

การตดัสินใจ/ทางเลือก

เอกสาร/รายงาน
จากระบบ

การเช่ือมตอ่ภายในหน้า
เดียวกนั การเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า แฟม้เอกสาร IC จดุควบคมุภายในกระบวนการที่เก่ียวข้อง

เอกสาร/รายงานการปฏิบตัิงานด้วยมือการปฏิบตัิงานผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ เงินสด/เช็ค จดุเร่ิมต้น/จดุสิน้สดุ

กรณีไม่ถูกต้อง
17.หวัหน้างานบญัชีแจ้งเจ้าหน้าท่ีงานบญัชี

ให้แก้ไข

กรณีถูกต้อง
18.หวัหน้างานบญัชีลงนามและระบวุนัท่ี

 ตรวจทานในใบขอสร้าง/แก้ไขผงั/รหสั
 บญัชี

19.หวัหน้างานบญัชีจดัเก็บเอกสารเข้าแฟม้
  เรียงตามวนัท่ีสร้าง/แก้ไขผงั/รหสับญัชี

หวัหน้างานบญัชี

จาก ง
หน้า 2

ถกูต้อง?ถกูต้อง

ลงนามและระบวุนัที่
ตรวจทานในใบขอ
สร้าง/ปรับปรุงฯ

จดัเก็บเอกสาร
เข้าแฟม้

ผงับญัชีเดิม ผงับญัชีใหม่
ใบขอสร้าง/
ปรับปรุง

ผงั/รหสับญัชี

วนัท่ี

ไมถ่กูต้อง

แจ้งเจ้าหน้าท่ี
งานบญัชีให้แก้ไข

ไป จ
หน้า 2

จบ

18

19

17



 

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
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