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2) ออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์ และตรวจความ
ถูกต้องของจุลสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์5
ปี หน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
จุลสารเผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์5 ปี หน่วยงาน

3) จัดทาไฟล์เล่มจุลสารแผนยุทธศาสตร์5 ปี
หน่วยงานโดยแปลงไฟล์เป็น PDF

1

4) นาส่งไฟล์เล่มจุลสารแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีตอ่ IT เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

ไฟล์เล่มจุลสารแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1

30

-

-

1

15

-

-

5) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชีแ้ จงแผน
ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
เพื่อให้หน่วยงานฝ่ายในรับทราบสาระสาคัญ

1

5

-

-

6) จัดเตรียมเอกสารและสาเนาเอกสารการ
ประชุมชีแ้ จงแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายใน
รับทราบสาระสาคัญ

1

-

-

1

7) ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจาปีเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายในรับทราบ
สาระสาคัญ

1

-

3

-

8) กาหนดพื้นที่ในการเผยแพร่ทิศทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

1

15

-

-

เอกสารประกอบการประชุม

พื้นที่ในการเผยแพร่ทิศ
ทางการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

สัดส่วน
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9) ออกแบบแผนภาพ/โปสเตอร์ในการเผยแพร่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนา

2.9.9 สารวจการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการดาเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
โปสเตอร์ในการเผยแพร่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา

10) จัดทาไฟล์และนาส่งไฟล์แผนภาพ/
โปสเตอร์ให้สานักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์

1

11) ติดป้ายแผนภาพ/โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ทิศ
ทางการดาเนินงานของหน่วยงานตามพื้นที่ที่
กาหนด

1

1) รับทราบแนวทางการสารวจการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานจาก
กองนโยบายและแผน

1

2) ประชาสัมพันธ์การจัดทาแบบสารวจการ
รับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานโดยใช้ระบบ Online
3) รับทราบและเผยแพร่สรุปผลการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานจาก
กองนโยบายและแผน
4) จัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน

15

-

-

20

-

-

-

3

-

1

15

-

-

1

-

3

-

-

4

-

1

ไฟล์โปสเตอร์ในการเผยแพร่
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

แนวทางการสารวจการรับรู้
และเข้าใจทิศทางการ
ดาเนินงาน

แผนปรับปรุงและพัฒนาการ
รับรู้และเข้าใจทิศทางการ
ดาเนินงาน

สัดส่วน
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
5) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งแผนปรับปรุงและ
1
บันทึกข้อความนาส่งแผน
พัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้
ดาเนินงานของหน่วยงานต่อกองนโยบายและ
และเข้าใจทิศทางการ
แผน
ดาเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

6) ดาเนินการปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้
บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจทิศทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

1

-

1

-

7) ติดตามและผลักดันผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้
และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน

1

-

3

-

8) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่อผู้อานวยการ

1

-

3

-

9) จัดทาเอกสารนาเข้าวาระการประชุม
บุคลากรเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการดาเนินงานของหน่วยงาน

1

15

-

-

10) นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการดาเนินงานของหน่วยงานต่อที่ประชุม

1

-

3

-

เอกสารประกอบการประชุม

สัดส่วน
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11) จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
รับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่อกองนโยบายและแผน

2.10 การจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.10.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปี

รวม
1) รวบรวมชื่อผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงาน
ภายในโดยให้ส่วนงานนาเสนอชื่อ และจัดทา
(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเสนอต่อ
ผู้อานวยการพิจารณา
2) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
3) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกข้อความรายงานผล
การดาเนินงานตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้
และเข้าใจทิศทางการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

15

2
-

44
-

1
1

30
5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

จานวนและรายชื่อผู้บริหาร
และผู้แทนจากส่วนงาน
ภายใน

สัดส่วน
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8) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

2.10.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ และการวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

9) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

10) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ

1

1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

1

2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1

3) จดบันทึกการประชุมและสรุปผลการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
15

-

-

15

-

-

เอกสารการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนกล
ยุทธ์

-

-

1

ความพร้อมของการจัด
เตรียมการประชุม

-

-

1

-

3

-

สัดส่วน
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4) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

2.10.3 จัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายงานการประชุมสรุปผล
การวิเคราะห์ทรัพยากรตาม
แผนกลยุทธ์ กาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ และการวาง
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ

5) นาเสนอผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการ
พิจารณา

1

6) ปรับปรุงข้อมูลผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
และการวางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณตาม
ข้อเสนอแนะ

1

1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่มแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3) จัดพิมพ์เนื้อหาในเล่มแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
4) จัดรูปแบบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1

15

-

-

-

2

-

1

40

-

-

1
1

-

1
-

2

1

-

6

-

ผลการวิเคราะห์ทรัพยากร
ตามแผนกลยุทธ์ หลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ และ
การวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

สัดส่วน
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5) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
6) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ
หัวหน้าฝ่าย
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ
หัวหน้าสานักงาน
9) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
10) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ต่อรองผู้อานวยการ
11) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
12) เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
13) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งเล่มแผนกลยุทธ์
ทางการเงินต่อกองนโยบายและแผน

2.10.4 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน

1) กาหนดช่องทางการสื่อสารแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
2) นาส่งไฟล์เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ IT
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

5

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

1

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1
1
1

ผลการเผยแพร่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน

สัดส่วน

93

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
3) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชีแ้ จงแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายใน
รับทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
4) จัดเตรียมเอกสารและสาเนาเอกสารการ
ประชุมชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้
หน่วยงานฝ่ายในรับทราบแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ
5) ชี้แจงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้
หน่วยงานฝ่ายในรับทราบแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ

2.11 จัดสรรงบประมาณ
ที่ได้รับตามคาขอตัง้
งบประมาณ
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.11.1 จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผล
การจัดสรรงบประมาณทีได้รับ
ประจาปี
2.11.2 ทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการประจาปี

รวม
แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจาปี
ต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อทบทวนและจัดสรรงบประมาณ
โครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการประจาปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
-

1

-

-

1

1

-

3

-

1

10
15

1
-

9
-

1

เอกสารการประชุม

-

-

1

1

ความพร้อมของการจัด
เตรียมการประชุม

-

-

1

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
3) ดาเนินการประชุมทบทวนแลจัดสรร
งบประมาณโครงการประจาปีตอ่ ที่ประชุม
4) สรุปผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณ
โครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

2.11.3 รายงานผลการจัดสรร
งบประมาณโครงการตามที่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณประจาปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

5) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการ
ทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร

1

6) นาเสนอผลการทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการประจาปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อผู้อานวยการ
พิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการประจาปีตามข้อเสนอแนะ
(1) แจ้งผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณ
โครงการประจาปีตอ่ ผู้รับผิดชอบโครงการ

1

1
1

สรุปผลการทบทวนและ
จัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร
รายงานการประชุมสรุปผล
การทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร

ผลการทบทวนและจัดสรร
งบประมาณโครงการ
บันทึกข้อความรายงานผล
การจัดสรรงบประมาณ
โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

2

-

-

-

1

5

-

-

30

-

-

15

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
(2) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งรายงานผลการ
จัดสรรงบประมาณโครงการตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจาปีตอ่ กองนโยบาย
และแผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
บันทึกข้อความรายงานผล
การจัดสรรงบประมาณ
โครงการ

รวม
2.12 จัดทาแผนการ
ดาเนินงานประจาปี
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.12.1 ทบทวนแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี

1

ข้อมูลแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี

2.12.2 กาหนดโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุน ตัวชีว้ ัดโครงการ
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้กากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุน

2.12.3 จัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

20
-

6
2

3
-

-

-

3

1) จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี

1

-

-

1

2) เสนอ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีตอ่
หัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีตอ่
หัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

สัดส่วน

100

96

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
6) เสนอ (ร่าง)แผนการดาเนินงานประจาปี
ต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอแผนการดาเนินงานประจาปีตอ่
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

2.12.4 นาเสนอแผนการดาเนินงาน
ประจาปีตอ่ คณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.12.5 ชี้แจงแผนการดาเนินงาน
ประจาปีตอ่ คณะกรรมการประจา
หน่วยงานต่อที่ประชุม
2.12.6 เผยแพร่แผนการดาเนินงาน
ประจาปี

แปลงไฟล์เอกสาร และจัดส่งให้ฝ่าย IT
เผยแพร่ในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

15

-

-

5

-

-

1

5

-

-

1

-

3

-

30

-

-

55
-

6
-

4
1

-

-

3

1

1

แผนการดาเนินงานประจาปี

ไฟล์คู่มอื การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในใน
เว็บไซต์

รวม
2.13 บันทึกข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณใน
ระบบ ERP
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.13.1 รับทราบแนวทางการใช้
ระบบ ERP (1 ครัง้ /ปี)
2.13.2 บันทึกข้อมูลการวางแผน
1) บันทึกข้อมูลการวางแผนและการบริหาร
และการบริหารงบประมาณ (1 ครัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
/ปี)

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1
1

วิธีการใช้งานระบบ ERP

สัดส่วน

100

97

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.3.3 - 2.1.3.4 ดูจาก
แผนปฏิบัตกิ าร

2.13.3 บันทึกโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงานประจาปี (20 นาที/
โครงการ) (ดูจากแผนปฏิบัตกิ าร)
2.13.4 บันทึกสรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมประจาปี (20
นาที/โครงการ)
(ดูจากแผนปฏิบัตกิ าร)
2.13.5 บันทึกข้อมูลการโอน
งบประมาณ (20 นาที่/โครงการ) ดู
สถิตยิ อ้ นหลัง
2.14 จัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
2) บันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารตรวจสอบ
ข้อมูลและอนุมัติในระบบ ERP
3) บันทึกแจ้งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผน
4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5) แจ้งผู้บริหารอนุมัตงิ บประมาณในระบบ
ERP
บันทึกโครงการ/กิจกรรมดาเนินงานประจาปีทั้ง
งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1
1
1
1*50

บันทึกสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงานประจาปีทั้งงบประมาณรายได้และ
งบประมาณแผ่นดิน

1*50

บันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณภายใน
ปีงบประมาณ

1*13

รวม
2.14.1 รับทราบทิศทางการวาง
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบทิศทางการวาง
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีจากกอง
นโยบายและแผน

1

บันทึกข้อมูลการวางแผน
และการบริหารงบประมาณ
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินงานประจาปีในระบบ
ERP ที่บันทึกแล้ว
ข้อมูลสรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมประจาปี
ในระบบ ERP ที่บันทึกแล้ว
ข้อมูลการโอนงบประมาณ
ในระบบ ERP ที่บันทึกแล้ว

ทิศทางการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
15
5

2
-

-

40

2

2

40

2

2

20

4

-

15
-

5
3

9
-

สัดส่วน

100

98

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.14.2 จัดทา (ร่าง) แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ รายได้
งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน

รายละเอียดกิจกรรม
1) จัดทา (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

2) เสนอ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อ
หัวหน้าฝ่าย

1

3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

4) เสนอ (ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อ
หัวหน้าสานักงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

-

30

-

-

1

5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

15

-

-

6) เสนอ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
ต่อรองผู้อานวยการ

1

5

-

-

7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

15

-

-

สัดส่วน

5

99

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
8) เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้
งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

2.14.3 เผยแพร่แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รายได้ งบประมาณ
แผนดิน และงบลงทุน
2.15 การติดตามและ
รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
หน่วยนับ : ครัง้
12 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1

-

3

-

รวม
1) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
ERP

12

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

20
-

3
3

1
3

2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

12

ข้อมูลผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน

-

-

12

3) สอบทานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

12

ความถูกต้องของข้อมูลการ
เบิกจ่าย

-

5

1

2.15.2 สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานประจาปีเดือน

12

-

-

12

2.15.3 จัดทาเอกสาร และนาเสนอ
วาระการประชุมบุคลากร
2.15.4 ชี้แจงผลการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อที่ประชุมบุคลากร

12

ข้อมูลผลการดาเนินงานตาม
แผนการดาเนินงานประจาปี
เดือน
เอกสารนาเสนอวาระการ
ประชุม
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อที่ประชุม
บุคลากร

-

6

6

-

1

5

2.15.1 สรุปผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ (เงินรายได้/
งบประมาณแผ่นดิน/งบลงทุน)

เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้
งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อที่ประชุม
บุคลากร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รายได้ งบประมาณแผนดิน
และงบลงทุน

12

สัดส่วน

100

100

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.15.5 นาเสนอวาระ และรายงาน
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อ
คณะกรรมการประจาเพื่อให้
พิจารณา
2.15.6 จัดทาบันทึกรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณต่อกองนโยบาย
และแผน
2.15.7 ปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี

2.16 จัดประชุมเร่งรัด
2.16.1 กาหนดประเด็นการประชุม
ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณและผลการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงาน
ประจาปี
หน่วยนับ : ครัง้
4 ครั้งต่อปี
หมายเหตุ : ตาม
ไตรมาส

รวม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
12
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจา

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
5

12

บันทึกข้อความ

-

3

-

12

แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปีฉบับ
ปรับปรุง

-

3

3

4
4

20

1
2
-

50
-

4

-

1

-

4

20

-

-

4

40

-

-

4

20

-

-

สัดส่วน

100

101

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.16.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

2.16.3 ประสานงานเพื่อจองห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
2.16.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุม
2.16.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.16.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.16.6 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม

รายละเอียดกิจกรรม
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4
ประเด็นการประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
40
-

4
4
4
4

20
20

1
-

4
-

4

-

1

-

4

20

-

-

4

-

1

-

4

40

-

-

4

-

1

-

-

2

2

-

1

1

-

2

-

4
4
4

เอกสารต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม
Power point เพื่อนาเสนอ
ในที่ประชุม
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

สัดส่วน

102

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.16.7 นัดหมายผู้เข้าประชุมใน
ระบบ e-office

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

2.16.8 ประสานผู้เข้าประชุม

4

-

2

-

2.16.9 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม

4

-

5

1

2.16.10 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ

4

-

5

1

2.16.11 สรุปรายงานประชุม

4

-

-

4

-

1

17

รวม

สรุปรายงานประชุมเร่งรัด
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
และผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี

สัดส่วน

100

103

กิจกรรมหลัก
2.17 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน การติดตาม
และการใช้จา่ ย
งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ
หน่วยนับ : ครัง้
12 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.17.1 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบแนว
ทางการดาเนินงาน การติดตาม
และการใช้จา่ ยงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
12
แนวทางการดาเนินงาน การ
ติดตาม และการใช้จ่าย
งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ

รวม
2.18 เข้าร่วมประชุม
เร่งรัดการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดินจาก
กองนโยบายและแผน
หน่วยนับ : ครัง้
4 ครั้งต่อปี

เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดิน จากกอง
นโยบายและแผนเพื่อให้การใช้จา่ ย
งบประมาณแผ่นดินในระดับ
มหาวิทยาลัยบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด

4

รวม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
5

-

1

5

-

5

1

-

5

1

สัดส่วน

100

104

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.19 การจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารด้าน
ต่างๆตามภารกิจ
หน่วยนับ : ครัง้ 1 ครัง้
ต่อปี

2.19.1 รับทราบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ จากกอง
นโยบายและแผน

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
-

2.19.2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
2.19.3 ศึกษาแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การฯ และปรับแก้แบบฟอร์มให้
สอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน

1

30

-

-

1

-

1

-

2.19.4 จัดทาบันทึกข้อความขอ
ข้อมูลกิจกรรม/โครงการตาม
พันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.19.5 รวบรวมข้อมูลกิจกรรม/
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.19.6 สรุปข้อมูลกิจกรรม/
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.19.7 จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ

1

15

-

-

1

-

-

1

1

-

4

-

1

-

-

3

2.19.8 จัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตงิ าน
ด้านต่างๆ
2.19.9 ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ

1

-

-

1

1

-

3

-

สัดส่วน

105

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.19.10 จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
ต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรม
1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่นแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
40
-

1

-

1

-

3) จัดพิมพ์เนื้อหาในเล่มแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
ต่างๆ
4) จัดรูปแบบแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
5) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ
6) เสนอ (ร่าง) ปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ ต่อหัวหน้า
ฝ่าย
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ ต่อ
หัวหน้าสานักงาน
9) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

-

-

2

1
1

-

6
2

-

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

10) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
ต่อรองผู้อานวยการ
11) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
12) เสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ ต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

1

5

-

-

1

15

-

-

5

-

-

1

แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่าง

สัดส่วน

106

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

13) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งเล่มปฏิบัตกิ าร
ด้านต่างๆ ต่อกองนโยบายและแผน
2.19.11 เผยแพร่แผนปฏิบัตกิ ารด้าน 1) กาหนดช่อทางการสื่อสารแผนปฏิบัตกิ าร
ต่างๆ
ด้านต่างๆ
2) นาส่งไฟล์เล่มแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ ต่อ
IT เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
3) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชีแ้ จง
แผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
4) จัดเตรียมเอกสารและสาเนาเอกสารการ
ประชุมชีแ้ จงแผนปฏิบัตกิ ารด่านต่างๆ เพื่อให้
หน่วยงานรับทราบ
5) ชีแ้ จงแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ เพื่อให้
หน่วยงานรับทราบ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

ผลการเผยแพร่แผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
15

-

-

1

15

-

-

1

10

-

-

1

-

-

1

1

-

3

-

40
35

5
2

11
190

สัดส่วน

100

107

3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 กองนโยบายและแผน
3.2 กองนโยบายและแผน
3.3 กองนโยบายและแผน
3.4 กองนโยบายและแผน
3.5 กองนโยบายและแผน
3.6 3.7 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.8 3.9 กองนโยบายและแผน
3.10 กองนโยบายและแผน
3.11 กองนโยบายและแผน
3.12 3.13 กองนโยบายและแผน
3.14 กองนโยบายและแผน
3.15 กองนโยบายและแผน
3.16 3.17 กองนโยบายและแผน
3.18 กองนโยบายและแผน
3.19 (1) กองนโยบายและแผน
(2) หน่วยงานจัดการศึกษา

เรื่องที่ต้องติดต่อ
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบรายได้
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบลงทุน
ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี
จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
1) จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2) รายงานผลการสารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานขององค์กร
จัดส่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
รายงานผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตัง้ งบประมาณ
รับทราบแนวทางการบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
รับทราบทิศทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จา่ ยงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน
รับทราบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านต่างๆ
ประสานงานจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน/จัดประชุม/และประสานการดาเนินงาน

ความถี่
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
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4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ผู้จัดทา

35

นาที/ .....2...... ชั่วโมง/

190

วัน

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม

ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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5.1.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 01
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปีที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล จัดทา และเสนอของบประมาณประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปีจากผู้บริหาร
1) รับทราบแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีจากการประชุมของกองนโยบายและแผน
2) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารจัดทาข้อมูลประมาณการการจัดโครงการ
ประจาปี
3) รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี
3.2 สรุปข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี
1) สรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี
2) นาเสนอข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี
ต่อผู้บริหาร
3) ปรับปรุงข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.3 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
1) ทบทวนแบบฟอร์มการทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
2) จัดทา (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณประจาปี
3) เสนอ (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณประจาปีให้ผอู้ านวยการพิจารณาเห็นชอบ
4) ปรับแก้คาขอตั้งงบประมาณประจาปีตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
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3.4 เสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
1) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาขอตั้งงบประมาณประจาปีที่ผา่ นความเห็นชอบจากผู้อานวยการให้
กองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(2) กิจกรรมจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 02
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปี-งบลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งานและ
ครอบคลุมทุกภารกิจ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดและคุณลักษณ์ครุภัณฑ์ จัดทาแผน
ความต้องการ และเสนอของบประมาณประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์
1) จัดทาแบบฟอร์มสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
2) ชีแ้ จงแบบฟอร์มสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
3) สารวจความต้องการรายงานครุภัณฑ์ประจาปี
3.2 สรุปผลการสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
1) รวมรวมข้อมูลการสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
2) สรุปผลการสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
3.3 จัดทาแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
1) จัดทา (ร่าง) แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
2) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับ แก้ (ร่าง) แผนความต้อ งการรายการครุภัณ ฑ์ป ระจาปีต ามข้อ เสนอแนะของหั วหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปีให้รองผู้อานวยการพิจารณา
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7) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) แผนความต้ อ งการรายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ต ามข้ อ เสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
8) เสนอแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปีต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.4 รวบรวมรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
1) แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี และขอรายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑ์
2) จัดหารายละเอียดครุภัณฑ์ของฝ่าย
3) รวมรวมรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
3.5 จัดทารายงานงบลงทุน
1) จัดทา (ร่าง) รายงานงบลงทุน
2) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) รายงานงบลงทุนให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานงบลงทุน ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอรายงานงบลงทุน ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.6 เสนอรายงานงบลงทุน
1) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความส่ ง รายงานงบลงทุ น ให้ ก องนโยบายและแผนเพื่ อ เสนอค าขอตั้ ง
งบประมาณประจาปี - งบลงทุน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

117

118

119

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(3) กิ จ กรรมทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 03
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิจกรรมหลัก ....ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จประจาปีของงบประมาณ
แผ่นดิน ระยะ 4 ปี
2. ขอบเขตงาน
รับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุง ดาเนินการทบทวน และรายงานผลการเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีของงบประมาณแผ่นดิน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับ ทราบแนวทางการทบทวนและปรับ ปรุง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิจ กรรมและตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปีจากกองนโยบายและแผน
1) รับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสาเร็จประจาปี
3.2 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี
1) ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
2) ดาเนินการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ประจาปี
3) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ
ประจาปี ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรั บ แก้ ผ ลการทบทวน และปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ
ประจาปี ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
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6) ปรับ แก้ ผ ลการทบทวน และปรั บ ปรุง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ประจาปีให้รองผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับ แก้ ผ ลการทบทวน และปรั บ ปรุง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปีตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ
ประจาปีต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ประจาปี
1) จัดทาบันทึกข้อความส่งผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปีให้กองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(4) กิจกรรมจัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาข้อมูลประกอบการชีแ้ จงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 04
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิ จ กรรมหลัก ...จั ด ท าข้อ มู ล ประกอบการชี้แจงงบประมาณ
ประจาปี – งบแผ่นดิน......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ อธิ บ ายหลั ก การ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ของการด าเนิ น งานประกอบการขอจั ด สรร
งบประมาณแผ่นดินจากสานักงบประมาณ
2. ขอบเขตงาน
ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา สรุปข้อมูล และจัดส่งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
1) ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
3.2 จัดทาข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชีแ้ จงงบประมาณ
1) จั ด ท า (ร่า ง) ข้อ มู ล สรุป ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเอกสารชี้แจง
งบประมาณ
2) เสนอ (ร่า ง) ข้อ มู ล สรุป ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเอกสารชี้ แจง
งบประมาณ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อ มูล สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เพื่อ ประกอบการจัด ทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่า ง) ข้ อ มู ล สรุป ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเอกสารชี้ แจง
งบประมาณ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อ มูล สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ เพื่อ ประกอบการจัด ทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่า ง) ข้อ มู ล สรุป ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเอกสารชี้แจง
งบประมาณให้รองผู้อานวยการพิจารณา
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7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อ มูล สรุป ผลการด าเนินงานที่สาคัญ เพื่อ ประกอบการจัด ทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารชี้แจงงบประมาณ
ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
1) จัดทา (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
2) เสนอ (ร่าง) ข้อ มู ล ประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี - งบแผ่ น ดิ น ให้ หั วหน้ าฝ่ า ย
พิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน ให้หัวหน้าสานักงาน
พิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินให้รองผู้อานวยการ
พิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการ
8) เสนอข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดินต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
3.4 จัดส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
1) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินให้กอง
นโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 25 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(5) กิจกรรมจัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 05
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิจกรรมหลัก ..จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปีประเภทงบประมาณแผ่นดินให้ครอบคลุมตามภารกิจ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล จัดทา และเสนอของบประมาณประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี - งบแผ่นดินจากผูบ้ ริหาร
1) รับทราบแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินจากการประชุมของกองนโยบาย
และแผน
2) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารจัดทาข้อมูลประมาณการการจัดโครงการ
ประจาปี - งบแผ่นดิน
3) รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี - งบแผ่นดิน
3.2 สรุปข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี - งบแผ่นดิน
1) สรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี - งบแผ่นดิน
2) นาเสนอข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี งบแผ่นดิน ต่อผู้บริหาร
3) ปรับแก้ข้อมูลสรุปรายชื่อโครงการและรายละเอียดของโครงการในการดาเนินงานประจาปี งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
3.3 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
1) ทบทวนแบบฟอร์มการทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
2) จัดทา (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
3) เสนอ (ร่าง) คาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินให้ผอู้ านวยการพิจารณาเห็นชอบ
4) ปรับแก้คาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดินตามข้อเสนอแนะของผู้อานวยการ
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3.4 เสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
1) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดินที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการให้กองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(6) กิจกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 06
งาน .....แผนและงบประมาณ.......... กิจกรรมหลัก ..การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน........................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางแผนและดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ
2. ขอบเขตงาน
ดาเนิน การโดยจัดตั้งคณะท างานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทรัพ ยากรที่ต้องใช้ในการด าเนิน งาน จัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และเผยแพร่
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี
1) รวบรวมชื่อผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานภายในโดยให้ส่วนงานนาเสนอชื่อ และจัดทา (ร่าง)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอต่อผู้อานวยการพิจารณา
2) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
3) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอความอนุ เคราะห์ ผู้ อ านวยการเพื่ อ ลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ
10) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
3.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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1) จั ด เตรีย มเอกสารการประชุม คณะกรรมการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ท างการเงิน เพื่ อ วิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3) จดบันทึกการประชุมและสรุปผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
5) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ท รัพ ยากรที่ ต้ อ งใช้ในการด าเนิน งานตามแผนกลยุ ท ธ์ ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการพิจารณา
5) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ท รัพ ยากรที่ ต้ อ งใช้ในการด าเนิน งานตามแผน กลยุ ท ธ์ ก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการพิจารณา
3.3 จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3) จัดพิมพ์เนือ้ หาในเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4) จัดรูปแบบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
6) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อหัวหน้าฝ่าย
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อหัวหน้าสานักงาน
9) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
10) เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อรองผู้อานวยการ
11) ปรับแก้ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
12) เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
13) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อกองนโยบายและแผน
3.4 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1) กาหนดช่องทางการสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2) นาส่งไฟล์เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อ IT เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
3) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชี้แจงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายในรับทราบ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
4) จั ด เตรี ย มเอกสารและส าเนาเอกสารการประชุ ม ชี้ แ จงแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ ให้
หน่วยงานฝ่ายในรับทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
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5) ชีแ้ จงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายในรับทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 1 ชัว่ โมง/ 9 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(7) กิจกรรมจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ

139

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตัง้ งบประมาณ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 07
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ด าเนิน การการแจ้งผลการจั ด สรรงบประมาณที่ ได้รับ ทบทวนและจั ด สรรงบประมาณโครงการ
ประจาปี และรายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณทีได้รับประจาปี
1) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับประจาปีต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.2 ทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปี
1) จั ด เตรีย มเอกสารการประชุ ม ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการเพื่ อ ทบทวนและจั ด สรรงบประมาณ
โครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทบทวนและจัดสรรงบประมาณ
โครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
3) ดาเนินการประชุมทบทวนแลจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีต่อที่ประชุม
4) สรุปผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
5) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
6) นาเสนอผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรต่อผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีตามข้อเสนอแนะ
3.3 รายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
1) แจ้งผลการทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปีต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
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2) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งรายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปีต่อกองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(8) กิจกรรมจัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 08
งาน ...แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณในการดาเนินงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การจัดทาโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทา (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1) 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
2) จั ด ท า (ร่า ง) โครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์และแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี โดยกาหนด
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบงาน
3) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่ า ง) โครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ให้ หั ว หน้ า
สานักงาน
6) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้รองผู้อานวยการ
พิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการพิจารณา
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3.2 เสนอขออนุมัติโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
1) เสนอโครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ให้ ผู้ อ านวยการเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ - ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(9) กิ จ กรรมส ารวจความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ก าหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 09
งาน .....แผนและงบประมาณ....... กิจกรรมหลัก ..สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อหาความต้องการของผู้รับบริการและนาผลการสารวจที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
จัดทาแบบสารวจ จัดเก็บข้อมูล สรุปผล และรายงานผลการสารวจ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดเตรียมแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
1) กาหนดขอบเขต/พื้นที่และจานวนการจัดเก็บข้อมูลการบสารวจความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) จัดทาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
3) เสนอแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
6) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
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7) เสนอแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้รองผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้แบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
10) สาเนาแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานตามจานวนที่กาหนด (1,000 ชุด)
3.2 จัด เก็บ แบบส ารวจความต้องการของผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
2) จัดกลุ่มแบบสอบถามโดยจาแนกรายหน่วยงานตามจานวนที่กาหนด พร้อมแนบสาเนาบันทึก
ข้อความ
3) แจกแบบสอบถาม/นาส่งแบบสอบถามให้กับหน่วยงานตามที่กาหนด
4) รวมรวมแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
3.3 สรุปผลการบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
1) ลงเลขที่และรหัสแบบแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
กาหนดแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน (1,000 ชุด)
2) คีย์ขอ้ มูลแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียเพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (1,000 ชุด)
3) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่คีย์ในระบบให้ถูกต้องตรงกับเลขที่ของแบบสอบถาม (1,000 ชุด)
4) ประมวลผลการสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) วิเคราะห์ผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6) สรุปผลการสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.4 รายงานผลการสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกรายงานผลการสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 20 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 13 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(10) กิจกรรมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 10
งาน ...แผนและงบประมาณ.... กิจกรรมหลัก ..จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการสารวจรายชื่อผู้ท่เี กี่ยวข้อง จัดทา (ร่าง) คาสั่ง และเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
1) สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
1) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ อ านวยการเพื่ อ ลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(11) กิจกรรมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 11
งาน ..แผนและงบประมาณ... กิจกรรมหลัก ..จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาวที่มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการให้ครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนปฏิทินการจัดทางานแผนยุทธศาสตร์ กาหนดปัจจัยภายใน
ภายนอก วิเคราะห์ SWOT ทบทวนทิศ ทางการด าเนิน งานของหน่ว ยงาน กาหนดโครงการ/กิจ กรรม
ประจาปี จัดทารูปเล่มยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี และสารวจการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนปฏิทนิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
1) ศึ กษาปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) กาหนดปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ระดับหน่วยงาน
3) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้ปฏิทนิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณให้
หัวหน้าสานักงานพิจารณา
6) ปรั บ แก้ แ บบปฏิ ทิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
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7) เสนอปฏิทนิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.2 รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
1) ศึกษาแนวทางการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอกตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อกาหนดเป็นข้อมูลปัจจัยภายใน
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
4) สรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดาเนินงาน
5) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการดาเนินงานเพื่อกาหนดเป็นข้อมูลปัจจัยภายนอก
6) วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการดาเนินงาน
7) สรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน
8) ส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรเพื่ อ ก าหนดประเด็ น ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย
ภายนอกเพิ่มเติม
9) รวมรวมข้อมูลการสารวจความคิดเห็นผู้บริหารและบุคลากรเพื่อกาหนดประเด็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม
10) สรุปข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3.3 วิเคราะห์ SWOT และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) นาข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
2) จัดส่งข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ให้ผู้บริหารและบุคลากรประเมินค่าคะแนน
น้าหนักความสาคัญ
3) รวบรวมผลการประเมิ น ค่า คะแนนน้าหนั กความส าคั ญ ของจุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค และคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมคานวณพร้อมประมวลผล
4) สรุปตาแหน่งยุทธศาสตร์และรายงานผลต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
5) ปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ
6) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.4 ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ และแผนที่
ยุทธศาสตร์
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1) จั ด เตรีย มเอกสารการประชุ ม คณะกรรมการทบทวน/จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และจั ด ท า
แผนปฏิบัติการเพื่อ (1) ทบทวนวิสัยทัศน์ (2) ทบทวนพันธกิจ (3) ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ (4) ทบทวน
เป้าประสงค์ (5) ทบทวนตัวชีว้ ัด (6) ทบทวนกลยุทธ์ และ (7) (ร่าง) แผนที่ยุทธศาสตร์
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
จัดทาแผนปฏิบัติการ
3) ดาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
แผนทีย่ ุทธศาสตร์
4) สรุปผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และ
แผนที่ยุทธศาสตร์
5) จัดทารายงานการประชุมผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
6) นาเสนอผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
และแผนที่ยุทธศาสตร์ต่อผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กล
ยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ
3.5 กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
1) จั ด เตรีย มเอกสารการประชุ ม คณะกรรมการทบทวน/จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และจั ด ท า
แผนปฏิบัติการเพื่อกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
3) ดาเนินการประชุมและจดบันทึกการประชุม
4) สรุปโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
5) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
6) นาเสนอผลการกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ต่อผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับปรุงข้อมูลผลการกาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ
3.6 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
1) จัดเตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทา
แผนปฏิบัติการ เพื่อจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2) นัดหมายและจัดเตรียมการประชุมประชุมคณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
และจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3) จดบั น ทึ กการประชุ ม และสรุป ข้อ มู ล ประกอบการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และจั ด ท า
แผนปฏิบัติการประจา
4) จัดทารายงานการประชุมสรุปผลการจัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
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5) น าเสนอผลการจั ด ท า (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต่ อ
ผู้อานวยการพิจารณา
6) ปรับ ปรุงจั ดท า (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบั ติการประจ าปีต ามข้อเสนอแนะ
ผู้อานวยการ
7) น าเข้าวาระการประชุม จัด เตรีย มเอกสาร และน าเสนอ (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการประจาเพื่อพิจารณา
8) ชี้แจง (ร่าง) แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบั ติการประจาปีต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
9) ปรับ ปรุงจั ดท า (ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบั ติการประจ าปีต ามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจา
10) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขออนุ มั ติ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต่ อ
อธิการบดีในระบบ
3.7 จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
1) ทบทวนแบบฟอร์ ม รู ป เล่ ม แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) พิมพ์ข้อมูลและจัดหน้าเล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี ประกอบด้วย
ส่วนนา บทที่ 1 - 6 และภาคผนวก
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตรวจสอบคาถูกผิดของงาน
5) ออกแบบปกแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
6) จัดพิมพ์ สาเนาเอกสาร และเข้าเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี (10 เล่ม)
7) จัดทาไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีโดยแปลงไฟล์เป็น PDF
8) จัด ท าบั น ทึกข้อ ความน าส่งเล่ม แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบั ติการประจาปีต่อ กอง
นโยบายและแผน
3.8 เผยแพร่ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
1) กาหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
2) ออกแบบรูปเล่ม จัดพิมพ์ และตรวจความถูกต้องของจุลสารเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
หน่วยงาน
3) จัดทาไฟล์เล่มจุลสารแผนยุทธศาสตร์5 ปี หน่วยงานโดยแปลงไฟล์เป็น PDF
4) นาส่งไฟล์เล่มจุลสารแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และไฟล์เล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีต่อ IT เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
5) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อให้
หน่วยงานฝ่ายในรับทราบสาระสาคัญ
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6) จัดเตรียมเอกสารและสาเนาเอกสารการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเพื่อให้หน่วยงานฝ่ายในรับทราบสาระสาคัญ
7) ชี้แจงแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปีเพื่ อ ให้ ห น่ว ยงานฝ่า ยในรับ ทราบ
สาระสาคัญ
8) กาหนดพื้นที่ในการเผยแพร่ทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
9) ออกแบบแผนภาพ/โปสเตอร์ในการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
10) จัดทาไฟล์และนาส่งไฟล์แผนภาพ/โปสเตอร์ให้สานักพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์
11) ติดป้ายแผนภาพ/โปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานตามพืน้ ที่ท่กี าหนด
3.9 สารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
1) รับทราบแนวทางการสารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานจากกอง
นโยบายและแผน
2) ประชาสัมพันธ์การจัดทาแบบสารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยใช้ระบบ Online
3) รับทราบและเผยแพร่สรุปผลการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานจากกอง
นโยบายและแผน
4) จัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรูแ้ ละเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
5) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงาน
ของหน่วยงานต่อกองนโยบายและแผน
6) ดาเนินการปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
7) ติด ตามและผลักดั นผลการดาเนิน งานให้เป็น ไปตามแผนปรับ ปรุงและพั ฒนาการรับ รู้และ
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
8) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการรับ รู้แ ละเข้า ใจทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่อผู้อานวยการ
9) จัดทาเอกสารนาเข้าวาระการประชุมบุคลากรเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาการรับรูแ้ ละเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
10) น าเสนอผลการด าเนิ น งานตามแผนปรับ ปรุงและพั ฒ นาการรับ รู้และเข้า ใจทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่อที่ประชุม
11) จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานต่อกองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 44 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 5 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(12) กิจกรรมจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 12
งาน ........แผนและงบประมาณ....... กิจกรรมหลัก .....จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี......................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางแผนการดาเนินงานโครงการประจาปีให้สอดคล้องและครอบคลุมตามโครงการหลักใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ด าเนิน การทบทวนแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี กาหนดโครงการ/กิจ กรรมสนั บ สนุ น จั ด ท าแผนการ
ดาเนินงาน นาเสนอ ชีแ้ จง และเผยแพร่แผนการดาเนินงานประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี
3.2 กาหนดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ตัวชีว้ ัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้กากับ
ดูแล และผู้รับผิดชอบโครงการ
3.3 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
1) จัดทา (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปี
2) เสนอ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการดาเนินงานประจาปีตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอแผนการดาเนินงานประจาปีต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.4 นาเสนอแผนการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.5 ชีแ้ จงแผนการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานต่อที่ประชุม
3.6 เผยแพร่แผนการดาเนินงานประจาปี
1) แปลงไฟล์เอกสาร และจัดส่งให้ฝา่ ย IT เผยแพร่ในเว็บไซต์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(13) กิจกรรมบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 13
งาน ........แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ...บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางแผนการดาเนินงานและบริหารการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ ERP
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยรับแนวทางการใช้ระบบ ERP บันทึกข้อมูลการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
บันทึกโครงการ/กิจกรรม บันทึกสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และบันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบแนวทางการใช้ระบบ ERP
3.2 บันทึกข้อมูลการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
1) บันทึกข้อมูลการวางแผนและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2) บันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติในระบบ ERP
3) บันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติในระบบ ERP
4) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5) แจ้งผู้บริหารอนุมัติงบประมาณในระบบ ERP
3.3 บันทึกโครงการ/กิจกรรมดาเนินงานประจาปี
1) บันทึกโครงการ/กิจกรรมดาเนินงานประจาปีทั้งงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
3.4 บันทึกสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
1) บั น ทึ ก สรุ ป ผลการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมด าเนิ น งานประจ าปี ทั้ ง งบประมาณรายได้ แ ละ
งบประมาณแผ่นดิน
3.5 บันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณ
1) บันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณภายในปีงบประมาณ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(14) กิจกรรมจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 14
งาน ........แผนและงบประมาณ....... กิจกรรมหลัก ...จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี............
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ด าเนิน การโดยรับ ทราบแนวทางการวางแผน จั ด ท าแผนการใช้จ่าย และเผยแพร่แผนการใช้จ่า ย
งบประมาณ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบทิศทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
1) เข้าร่วมประชุม เพื่ อรับ ทราบทิศ ทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีจ ากกอง
นโยบายและแผน
3.2 จัดทา (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
1) จัดทา (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
2) เสนอ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับ แก้ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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8) เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.3 เผยแพร่แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
1) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุนต่อที่ประชุม
บุคลากร
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(15) กิจกรรมการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 15
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการดาเนินงานตามแผน จัดทาเอกสารและเสนอใน
ที่ประชุมเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานต่อมหาวิทยาลัยและปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน/งบลงทุน)
1) ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ ERP
2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) สอบทานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานประจาปีเดือน
3.3 จัดทาเอกสาร และนาเสนอวาระการประชุมบุคลากร
3.4 ชีแ้ จงผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมบุคลากร
3.5 นาเสนอวาระ และรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาเพื่อให้พจิ ารณา
3.6 จัดทาบันทึกรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อกองนโยบายและแผน
3.7 ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 1 ชัว่ โมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(16) กิจกรรมจัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จา่ ยงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 16
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานประจาปี..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ เร่งรัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจั ด โครงการ/กิจ กรรมให้เป็ น ไปตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยกาหนดประเด็นการประชุม จัดทาเอกสารการประชุม จัดเตรียมการประชุม ดาเนินการ
ประชุม และสรุปรายงานการประชุม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
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6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.12 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(17) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จา่ ยงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 17
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณ ภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติด ตาม และการใช้จ่าย
งบประมาณตลอดปีงบประมาณ..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตงาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือ ข่ายแผนงานและประกันคุณ ภาพระดั บมหาวิท ยาลั ย เพื่อ
รับทราบแนวทางการดาเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 21 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 3 ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(18) กิจกรรมเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน

