คู่มือการปฏิบัติงาน

(Work Manual)
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี เล่มนี้ผู้เขียนจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามกรอบมาตรฐานตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีกาหนดกรอบ
ภารกิจและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับสมรรถนะตนเองตามตาแหน่งและประเภท
ตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามประกาศของ ก.พ.อ.
และได้เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักวิชาการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่กาหนดอย่างถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างชัดเจน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลื่อนเปอร์เซ็นเงินเดือนตามผลงาน ตามวงรอบการประเมินในแต่ ละรอบ และรวมถึงใช้เป็น
เครื่องมือปรับปรุงผลงานให้มีความชานาญประกอบการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในตาแหน่ง
ผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ส นใจ ใน
การศึกษาค้นคว้าการพัฒนางานและขีดสมรรถนะตนเองในทางวิชาการสาหรับสายปฏิบัติการและ สาย
สนับสนุน ตาแหน่งผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จึงขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา
และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก าลั งใจ จนท าให้ คู่ มื อ เล่ ม นี้ มี ค วามส าเร็ จตามที่ มุ่ งหวัง ทุ ก ประการ และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ใกล้รุ่ง เกตะวันดี
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรีย นการสอนระดับอุดมศึกษา ได้รับการ
จัด ตั้ง ขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่ ง เป็น ผลมาจากแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดเตรีย มการศึกษาระดับ ปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อมุ่งเน้นการกระจายอานาจให้สถานศึกษาของรัฐ
ดาเนินกิจ การโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า ด้วย
วิธีการงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ใน
รัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ” ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทาให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ”
ยก
ฐานะเป็น“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั้งแต่บัดนั้น และในการแบ่งส่วนราชการภายใน ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการดาเนินการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ใน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
2. คณะครุศาสตร์
- สานักงานคณบดี
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สานักงานคณบดี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
5. คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สานักงานคณบดี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักงานผู้อานวยการ
8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักงานผู้อานวยการ
9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สานักงานผู้อานวยการ
10. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักงานผู้อานวยการ
โครงสร้างบริหารงาน
กองนโยบายและแผน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี เป็ น งานตามโครงสร้ า งของส่ ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ได้แบ่งส่วนราชการในกองนโยบาย
และแผน ออกเป็น 6 งาน ดังนี้
1. งานบริหารธุรการ
2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
5. งานวิเทศสัมพันธ์
6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ภารกิจในกลุ่มงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารของกองนโยบายและแผน สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น จะมีผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกอง และระดับสานัก
ให้ การกากับ ดูแล จึ งถือได้ว่ามีความส าคัญสู งยิ่งในการขับเคลื่ อน การกากับติดตามและพัฒ นาคุณภาพ
ทรัพยากรบุคคลในสายงานของกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในการมอบหมายและติดตามงานอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน เล่มนี้ เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการทางานประจาของบุคลากรในกอง
นโยบายและแผน เป็นการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ตามระบบการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (กบม.) เรียกโดยย่อว่า กบม. มีอานาจตาม
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นผู้กาหนดมาตรฐานการ
บริ ห ารงานบุ คคล วินั ย และการรั กษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ในการดาเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
การปรั บ เปลี่ ย นระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลใหม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การ และการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ฝ่ า ยบริห ารงานบุค คลรับ ผิ ด ชอบก ากั บ ดูแ ล ค่ อ นข้ า งมาก
เนื่องจากความสามารถ (Ability) ซึ่งเป็นความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกิดขึ้นจากการเคยปฏิบัติ
หรือได้รับการฝึกอบรมจนสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะการทางาน (skill) ที่ได้สั่งสม
ความรู้และความสามารถจนเกิดความชานาญในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรซึ่งได้รับการ
มอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละภาระงานยังมีค่อนข้างจากัด เนื่องจากบุคลากรส่วนมากเป็นผู้ที่บรรจุเข้ามา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ หรือปรับเปลี่ยนสายงานมาเป็นสายงานสนับสนุ นตามกรอบภาระงานของ
โครงสร้างใหม่ โดยที่มาของการปรั บเปลี่ยนบุคคลดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
สถานภาพจากสถาบั น ราชภัฏ ซึ่งบุ คลากรที่เคยรับผิ ดชอบในตาแหน่งด้า นงานบุค คลจะเป็นหน้ า ที่ ข อง
ส่วนกลางโดยตรงของสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อมอบหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยภายหลัง
ที่มีการเปลี่ยนสถานภาพแล้ว งานฝ่ายบุคคลจึงขาดความชานาญและประสบการณ์ในการทางานด้านบุคคล
ส่งผลให้งานตาแหน่ งอื่น ๆ ขาดประสิทธิภาพหรือมีความไม่ ชัดเจนในกรอบภาระงานตามไปด้ว ย ดังนั้น
บุคคลที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ของสายสนับสนุ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ จึงยังคงต้องใช้
ระยะเวลาเพื่อการพัฒนา การสั่งสมความรู้ ทักษะ ความชานาญ และประสบการในงานด้านบุคคลอีกระยะ
หนึ่งเพื่อการ มีสมรรถนะที่พร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะในบางลักษณะงานที่ต้องการผู้มีความชานาญและ
ประสบการณ์เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการหรือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากประเด็นปัญหาในด้านความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ที่เป็นข้อจากัดของบุคลากร
ดังกล่าว ยังมีปัจจัยที่เป็นผลให้การดาเนินการตามระบบที่ ปรับเปลี่ยนใหม่เกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตาม
กรอบเวลาที่ ก าหนดให้ ใ นแต่ ล ะภารกิ จ คื อ ความคุ้ น เคยหรื อ คุ้ น ชิน กั บระบบการปฏิบั ติ ง านภายใต้กฎ
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่มีองค์กรกลางหรือส่วนราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลโดยตรงเป็นผู้วางระเบียบ และ
แนวทางการปฏิบัติอย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ถือปฏิบัติ แต่ในการบริหารงานบุคคลระบบใหม่บุคลากรต้องปรับ
บทบาทจากเดิมให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนาเสนอ หรือจัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ และอีกปัจจัยหนึ่งที่
สัมพันธ์เกี่ยวข้องในด้านผลกระทบของจานวนบุคลากรที่ยังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับการอนุมัติ
อันเนื่องมาจากนโยบายการบริหารงบประมาณและการจัดสรรอัตรากาลังของรัฐบาล
ผู้ เ ขี ย นได้ ต ระหนั ก ถึง ปั ญหาด้ า นการบริห ารวิช าการที่ อ ยู่ใ นก ากั บ ดูแ ลของการบริห ารงานของ
กองนโยบายและแผน รวมทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในกองนโยบายและแผน ที่อาจส่งผล
กระทบถึ ง ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในมุ ม มองการรั บ รู้ ข องผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ในฐานะผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมาตรฐาน ความน่าเชื่อถือ หรือการ
ยอมรับในระบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการดาเนินการด้านบริหารวิชาการที่อาจ
ขาดประสิทธิภาพ หรือ ไม่ปฏิบั ติให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ด้าน

ต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจก่อให้เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งจนนาไปสู่การร้องเรียน ฟ้องร้อง มีผลให้ต้อง
เสียเวลากับการแก้ปัญหา หรืออาจสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็น
ดังนั้น ผู้เขียนจึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
เล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้รับรู้บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ ซึ่งผู้เขียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
สานักงานอธิการบดี รวมทั้งศึกษาและเรียนรู้จากระบบการบริหารวิชาการของกองนโยบายและแผนหรือ
หน่วยงานอื่น เพือ่ นามาเป็นรูปแบบที่ดีในการประยุกต์และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์
สาคัญ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้อานวยการกองนโยบายและแผน โดยตรงและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ ผู้ รั บบริ การทราบขั้น ตอนการดาเนินงานของผู้ อานวยการกองนโยบายและแผน และ
สามารถติดตามการดาเนินงานตามกระบวนการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
3. เพื่อให้ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบผลงานและประสิทธิภาพ
การทางานตามปกติ และใช้เป็นผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตาแหน่งตามสายงานในระดับที่สูงขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์
ของ ก.พ.อ. และข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ได้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นเครื่องมือ
ในการติดตามผลงานของผู้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
3. ได้ทราบแนวทางขั้นตอนกระบวนงานที่ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
ปฏิบัติที่ชัดเจน
ขอบเขตและข้อจากัด
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานผู้อานวยการกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี จะศึกษาโดย
รวบรวมข้อมูล รายละเอีย ดของลั กษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน กฎระเบียบ
ที่เกี่ย วข้องในภารกิจ หลั กซึ่งเป็ น ลั กษณะงานวิช าชีพ เฉพาะ และงานเชี่ยวชาญเฉพาะของบุ คลากรสาย

สนับสนุนของกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี ยกเว้นบางภารกิจรองที่เป็นการรับมอบหมายตาม
คาสั่งของผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี รองอธิการบดี และ อธิการบดี
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานและผลการดาเนินงาน รวมทั้ง กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารกองนโยบาย
และแผน ได้ทาการศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ผู้เขียนเข้ารับการฝึกอบรมการเขียน ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน
2. รวบรวมจากเอกสารการกาหนดตาแหน่ง
3. รวบรวมการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริการของผู้อานวยการ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
4. เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ การปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา

บทที่ 2
มาตรฐานตาแหน่งและภาระงานของตาแหน่ง
มาตรฐานตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ที่ผู้เขียนคู่มือฉบับนี้ปฏิบัติงาน สังกัดในกองนโยบายและแผน
จัดอยู่ในตาแหน่งประเภทบริหาร ชื่อสายงานผู้ บริหารไม่มีวาระ ชื่อตาแหน่งในสายงานผู้ อานวยการกอง
ระดับตาแหน่ง ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า 2-1-01-2
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายใน กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี หรือ
ในฐานะหัวหน้า ส่วนราชการที่มีอานาจและหน้าที่ ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาโดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
2) บู ร ณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้ เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนด
3) ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนด
2. ด้านบริหารงาน
1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

5) ชี้แจงข้อเท็จ จริ ง พิจารณาให้ ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ า งประเทศ ในฐานะผู้ แ ทนหน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ท างราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาและประเทศชาติ
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1) จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3) ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา
2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตรงตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง ของสายงานหลั ก ตาม
ลักษณะงานของส่วนราชการ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการภายในสานักงานอธิการบดี ซึ่งแบ่งส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หรือในสายงานบริหารงานทั่ว ไปในกรณีที่เป็นส่วนราชการที่มี
อานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
2.2 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.3 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.4 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงาน
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า 1 งาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในกองหรือหน่วยงาน
อื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่า ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตาแหน่งที่จ ะแต่งตั้ง 1 งาน และมี
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะรักษาการแทนหัวหน้างานอื่นภายในกองหรือหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. กาหนดและรับรองหน่วยจัด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด ก.พ.อ. กาหนดให้มี
ตาแหน่งผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งส่วนงาน
กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของสานักงานอธิการบดี ที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาหน้าที่ปฏิบัติ สนับสนุน บริการ ประสาน และส่งเสริมการดาเนินงานเกี่ยวกับ การบริหาร
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย

โครงสร้างการบริหารและกรอบภาระงานของส่วนงาน
กองนโยบายและแผน

งานบริหารและธุรการ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

-

หน่วยวางแผนงาน

- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

-

หน่วยงานการเงิน

- หน่วยประสาน/จัดทาแผน

-

หน่วยพัสดุ

- หน่วยติดตามและประเมินผล

-

หน่วยการเจ้าหน้าที่

- หน่วยวิเคราะห์อัตรากาลัง

- หน่วยสารบรรณและบริหารงาน
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- หน่วยวิเคราะห์วิจัยสถาบัน

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
- หน่วยวางผังแม่บทและ

- หน่วยประมวลผลข้อมูล
- หน่วยรวบรวมข้อมูล

ออกแบบก่อสร้าง
- หน่วยวิเคราะห์ข้อมูล/

- หน่วยจัดทาข้อมูล
- หน่วยรายงานผลการวิจัยสถาบัน
งานวิเทศสัมพันธ์และบริการ
- างประเทศ
ภาษาต่

- หน่วยสารบรรณ
-

หน่วยสารนิเทศ

- หน่วยพิธีการ
- หน่วยประสานงานทุน

การใช้อาคารสถานที่
- หน่วยกาหนดราคากลาง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

- หน่วยบริหารงานทั่วไป
-

หน่วยประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา
(สกอ. สมศ. และก.พ.ร.)
- หน่วยสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพ

ภาพรวมของหน้าที่ของภารกิจของกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี เป็นภาระงานทั้งหมด
ของบุคลากรในสายงานต่าง ๆ ที่สังกัดในกองนโยบายและแผน ซึ่ง ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งคน
ในกลุ่มงานที่ทาหน้าที่ปฏิบัติ วางแผน ประสานงาน และให้บริการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
ในกองนโยบายและแผน ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ทั้งหมด
จานวน 19 คน ดังนี้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน มีดังนี้
1. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
นางใกล้ รุ่ ง เกตะวัน ดี ข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุด มศึ กษา (สายสนับสนุน) ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน อายุการทางาน 25 ปี
2. งานบริหารธุรการ
1. นางสาวอาภาพร นาคเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป อายุการทางาน 5 ปี
2. นางสาวอรพรรณ อ้ น อิ่ ม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายสนั บ สนุ น ) ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป อายุการทางาน 2 ปี
3. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
1. นางธีรารัตน์ ชาติสุภาพ พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผน
และงบประมาณ อายุการทางาน 12 ปี
2. นางสาวไพรินทร์ เดชะ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน อายุการทางาน 6 ปี
3. นายสั พพัญญู ปิ่ น พิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลั ย (สายสนับสนุน) ตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน อายุการทางาน 2 ปี
4. นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน อายุการทางาน 2 ปี
5. นายชาตรี บุญจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน อายุการทางาน 2 ปี
4. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
1. นางสุวรรณี พุฒตรง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป อายุการทางาน 4 ปี
2. นายศุภณัฐ วิสุงเร พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อายุการทางาน 2 ปี

3. นางสาวกัญญชุลี เยาวพินด์ พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป อายุการทางาน 3 ปี
5. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
1. นายเสกสิทธิ์ เกิดกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง สถาปนิก อายุการ
ทางาน 5 ปี
2. นางสาวนงเยาว์ บุญรัตพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิชาการ
ช่างศิลป์ อายุการทางาน 4 ปี
3. นายดลชัย อ่อนลา พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน ) ตาแหน่ง วิศวกร อายุการทางาน
1 ปี
6. งานวิเทศสัมพันธ์
1. นางสาวปาริชาติ ยศปาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ ง นักวิเทศสัมพันธ์
อายุการทางาน 5 ปี
2. นางสาวจันทิมา คุ้มภัยเพื่อน พนักงานมหาวิทยาลั ย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิเทศ
สัมพันธ์ อายุการทางาน 1 ปี
7. งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิช าการศึกษา
อายุการทางาน 5 ปี
2. นางอาทิตยา ฉิมมา พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อายุการทางาน 5 ปี
3. นางสาวอารี รั ตน์ ใจหนัก พนักงานมหาวิทยาลั ย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง นักวิช าการ
คอมพิวเตอร์ อายุการทางาน 3 ปี
4. นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป อายุการทางาน 2 ปี

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
1) ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาตรวจสอบเอกสาร

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ลงนาม

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

เสนอผู้มีอานาจลงนาม

สิ้นสุด

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
1.รับเอกสารชุดเบิก
จากหน่วยงาน
2.ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณ

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) รับ
เอกสาร
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณตามประเภท
งบประมาณ โครงการ รหัสงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร
ตรวจสอบ/พิจารณา/ลงนาม/เอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อที่งานพัสดุ/หน่วยงานต้นสังกัด
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการพิจารณาลงนามเอกสารชุดเบิก
1 ชุด

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 นาที

3 นาที

อ้างอิง

2) กากับดูแลหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
ผู้รบ
ั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสาร

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

เกษียณหนังสือ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ลงนาม

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

เสนอผู้มีอานาจลงนาม

สิ้นสุด

Flow หนังสือเข้า

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสาร

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ลงนาม

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

เสนอผู้มีอานาจลงนาม

สิ้นสุด

Flow หนังสือออก

งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
1.รับหนังสือ
ราชการจาก
หน่วยงาน
2.แยกประเภท
ของหนังสือ
ราชการ

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) รับ
เอกสาร

3.ลงนามเอกสาร

แยกประเภท/ตรวจสอบ/พิจารณา/ลง
นาม/หนังสือราชการทั้งภายในและ
ภายนอก

ขั้นตอนที่
4.เอกสารส่งต่อ

เวลาที่ปฏิบตั ิ

อ้างอิง

เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) แยก
ประเภทของหนังสือราชการ เช่น บันทึก
ข้อความ หนังสือราชการจากหน่วยงาน
ภายนอก คาสั่ง ฯลฯ

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อที่หน่วยงาน/บุคลากร ที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการรับหนังสือราชการจาก
หน่วยงาน 1 เรื่อง

3 นาที

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 นาที

อ้างอิง

3) กากับดูแลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสารรายงานติดตามผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทารายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
1.รับรายงานผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณจาก
งานคลัง
2.สรุปการเบิกจ่าย
ของแต่ละ
หน่วยงาน
3.ลงนามเอกสาร

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) รับ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
งานคลัง

เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) สรุปผล
การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน แยก
ประเภทงบประมาณ หมวดรายจ่าย
ตรวจสอบ/พิจารณา/รายงานเอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) รายงาน
ต่อผู้บริหาร นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการพิจารณาตรวจสอบ สรุป
รายงานเอกสารเบิกจ่ายทั้งรายเดือนและรายไตรมาส

เวลาที่ปฏิบตั ิ

30 นาที

30 นาที

อ้างอิง

4) กากับติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ประจาปีงบประมาณ ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี และสานักงบประมาณ
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสารรายงานติดตามผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รายงานติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
1.รับรายงานผล
การดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้จาก
หน่วยงาน
2.แยกผลการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานตามตัว
บ่งชี้

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) รับ
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
หน่วยงานตามแผนต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) สรุปผล
การดาเนินงานตามบ่งชี้ของหน่วยงานต่าง
ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี สานักงบประมาณ และ
โครงการต่าง ๆ
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ลงนาม/วิเคราะห์/
ศึกษาปัญหา/ให้ข้อเสนอแนะ/เอกสารผล
การดาเนินงาน
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อที่งานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการพิจารณาสรุปรายงานผล
การดาเนินงาน

เวลาที่ปฏิบตั ิ

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

อ้างอิง

5) กาหนดแนวทางศึกษาหาข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทาเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทา
เอกสารงบประมาณเงินรายได้

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทา
เอกสารงบประมาณเงินรายได้

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้
ประกอบการจัดทาเอกสารงบประมาณ
เงินรายได้

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
1.รับเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
2.รวมรวบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
รวบรวมเอกสารที่เกีย่ วข้อง
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
รวบรวมเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/ศึกษา/พิจารณา/ลงนาม/
ข้อมูลพืน้ ฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อที่หน่วยงาน/คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ ศึกษา พิจารณา
ข้อมูลประกอบในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อ้างอิง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

6) วางแผนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ประสานงานขอข้อมูลในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ
ภายใน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนยุทธศาสตร์

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์

สิ้นสุด

คณะ/สานัก/สถาบัน

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
วิธีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/จัดทาร่วมกับคณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์

เวลาที่ปฏิบตั ิ

อ้างอิง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

7) วางแผนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ

ประสานงานขอข้อมูลในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการกับหน่วยงานต่างๆ
ภายใน

คณะ/สานัก/สถาบัน

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนปฏิบัติราชการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการ/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์ ข้อมูลในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ

เวลาที่ปฏิบตั ิ

อ้างอิง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

8) วางแผนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประสานงานขอข้อมูลในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สิ้นสุด

คณะ/สานัก/สถาบัน

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เวลาที่ปฏิบตั ิ

อ้างอิง

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

9) วางแผนการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2557
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง

ประสานงานขอข้อมูลในการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงกับ
หน่วยงานต่างๆ ภายใน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
แผนบริหารความเสี่ยง

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

สิ้นสุด

คณะ/สานัก/สถาบัน

งานวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์ ในการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อ้างอิง

10) กากับดูแลการจัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย

ประสานงานสานักงบประมาณ/
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย

สิ้นสุด

สานักงบประมาณ/สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา/กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์ในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อ้างอิง

11) กากับดูแลจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

พิจารณาเอกสารรายงานประจาปี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
รายงานประจาปี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการ
จัดทารายงานประจาปี

สิ้นสุด

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
รายงานประจาปีและสารสนเทศ/จัดทา
ร่วมกับคณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ในการจัดทารายงานประจาปี และสารสนเทศ

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อ้างอิง

12) ประสานงานสานักงบประมาณในการจัดทาคาของประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารการของบประมาณ

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารการของบประมาณ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ประกอบการจัดทาเอกสาร
ของบงบประมาณ

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการประสานงานกับสานักงบประมาณในการ
จัดทาคาของบประมาณ

เวลาที่ปฏิบตั ิ

60 นาที

60 นาที

อ้างอิง

13) ประสานงานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2558
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารคาของบประมาณ

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารคาของบประมาณ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ประกอบการจัดทาเอกสาร
คาของบงบประมาณ

สิ้นสุด

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ของบประมาณ/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการประสานงานในการจัดทา
เอกสารคาของบประมาณ

เวลาที่ปฏิบตั ิ

30 นาที

30 นาที

อ้างอิง

14) ประสานงานกับบกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และงบประมาณพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารคาของบประมาณ

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาเอกสารคาของบประมาณ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ประกอบการจัดทาเอกสาร
คาของบงบประมาณ

สิ้นสุด

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ดาเนินการจัดทาคาของบประมาณพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มใหม่

เวลาที่ปฏิบตั ิ

30 นาที

30 นาที

อ้างอิง

15) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในที่เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนต่าง ๆ
Flow
ผู้รบ
ั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาแผน

คณะ/สานัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทาแผน

คณะ/สานัก/สถาบัน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ประกอบการจัดทาแผน

คณะ/สานัก/สถาบัน

สิ้นสุด

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการประสานงาน

เวลาที่ปฏิบตั ิ

30 นาที

30 นาที

อ้างอิง

16) เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รงุ่ เกตะวันดี

เข้าร่วมประชุม

สิ้นสุด

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (งานประชุมและพิธีการ)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
2.ศึกษา
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.ลงนามเอกสาร เข้าร่วมประชุม
4.ศึกษาเอกสาร หากมีประเด็นที่ต้องศึกษาและหาความรู้
ต่อ
เพิ่มเติม
รวมระยะเวลาในการเข้าร่วมประชุมต่อการประชุม 1 ครั้ง

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

อ้างอิง

17) เข้าร่วมงานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รงุ่ เกตะวันดี

เข้าร่วมกิจกรรม/งาน

สิ้นสุด

คณะ/สานัก/สถาบัน

18) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการต่าง ๆ
Flow
ผู้รบั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นางใกล้รงุ่ เกตะวันดี

เข้าร่วมประชุม

สิ้นสุด

คณะกรรมการ

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ประกาศ
ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547
3. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารสรรหานายก สภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
4. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ แ ละวิ ธีก ารสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อานวยการ สถาบัน
สานัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะพ.ศ. 2552 ประกาศ
ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
8. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ว่า ด้ว ย กองทุ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2551
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสาหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจ้างลู กจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกาศ
ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Flow
ผู้รบ
ั ผิดชอบ

กิจกรรม
เริ่มต้น

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

รวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ศึกษาข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จะใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด

ผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่
การปฏิบัติ
1.รวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน)
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.ศึกษา
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ศึกษา
แนวทางการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย
3.ลงนามเอกสาร ตรวจสอบ/พิจารณา/ศึกษา/วิเคราะห์/
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย/จัดทาร่วมกับ
คณะกรรมการ
4.เอกสารส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ (กองนโยบายและแผน) ส่ง
เอกสารต่อหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่อการรับเอกสารชุดเบิก 1 ชุด

เวลาที่ปฏิบตั ิ

3 นาที

3 นาที

อ้างอิง

ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนและรำยละเอียดกระบวนกำร
(Workflows & Job Descriptions)

4

5

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำร
1. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ประสานกับคณะ/สาขาวิชา เพื่อสารวจความ
ต้องการอัตรากาลังของอาจารย์ชาวต่างชาติในแต่ละภาคการศึกษา
2. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศรับสมัครอาจารย์
ชาวต่างชาติ (The Recruitment of Foreign Teacher) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th
3. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดเก็บใบสมัครและพิจารณา
คุณสมบัติของผูส้ มัครร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับประวัตกิ ารทางานจากหน่วยงานที่ผสู้ มัครเคยทางาน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
สัมภาษณ์
4. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ (List of Eligible Applicants for Interview) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th
5. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ นัดหมายผูส้ มัครเพื่อทาการสัมภาษณ์ ช่อง
ทางการติดต่อผูส้ มัครผ่านทางโทรศัพท์, E-mail พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์
วัน เวลา สถานที่ และนัดหมายคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการฯ ดาเนินการสัมภาษณ์ผสู้ มัคร และงานวิเทศสัมพันธ์และบริการ
ภาษาต่างประเทศ ดาเนินการสรุปผลการสัมภาษณ์พร้อมแจ้งผลให้แก่ผสู้ มัครทราบ และแจ้งให้
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนามารายงานตัวในวันปฏิบตั งิ าน
7. งานวิเทศสัมพันธ์และบริการภาษาต่างประเทศ ดาเนินการจัดทาประกาศผลการคัดเลือก
อาจารย์ชาวต่างชาติ (Successful Applicant) ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย
www.pcru.ac.th

6

ภำพประกอบกำรให้บริกำร

7

กำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นเว็บไซต์ www.pcru.ac.th

8

9

ตัวอย่ำงประกำศ – ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ
(The Recruitment of Foreign Teacher)
ประกำศรับสมัครอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ (The Recruitment of Foreign Teacher)

10

ประกำศรำยชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ (List of Eligible Applicants for Interview)

11

ประกำศผลกำรคัดเลือกอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ (Successful Applicant)

12

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบตั ิงำน
งำนวิเทศสัมพันธ์และบริกำรภำษำต่ำงประเทศ

13

Foreign Affairs - QR Code

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Evaluation Form

Satisfaction Survey

Application Recruitment

14

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

งานเกษียนหนังสือราชการ

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

กรองหนังสือรับเข้า

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เกษียนหนังสือ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอผูอ้ านวยการกองกลาง

ผูอ้ านวยการกองกลาง

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

งานกันเงินงบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

หน่วยงานภายใน

รับชุดจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

กันเงินในเล่มงบประมาณ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอผู้อานวยการกองกลางเซ็นต์

ผูอ้ านวยการกองกลาง

สานักงานอธิการบดี

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง

งานรับหนังสือในระบบสารบรรณ
มรภ.เพชรบูรณ์

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เข้าไปในเมนูรับเอกสารจากตะกร้าระบบ Online

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เปิดรับเอกสาร

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดพิมพ์เอกสาร

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นามาลงรับเอกสารในระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

ออกเลขคาสัง่ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานทีข่ อเลขทีค่ าสัง่

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

พิมพ์ข้อมูล (เรื่อง,วันที.่ หน่วยงาน)

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลข

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

แจ้งเลขให้กับหน่วยงานที่ขอ

หน่วยงานทีข่ อเลขทีค่ าสัง่

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง

ออกเลขหนังสือส่งออกภายนอก
มรภ.เพชรบูรณ์

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานทีข่ อเลขหนังสือส่งออก

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

พิมพ์ข้อมูล (เรื่อง,หน่วยที่ส่งถึง,หน่วยงานที่ขอ)

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลข

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

แจ้งเลขให้กับหน่วยงานที่ขอ

หน่วยงานทีข่ อเลขหนังสือส่งออก

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง

ออกเลขหนังสือรับรอง
มรภ.เพชรบูรณ์

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานทีข่ อเลขหนังสือรับรอง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

พิมพ์ข้อมูล (รับรองเงินเดือน,รับรองปฏิบัติงาน)

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลข

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

แจ้งเลขให้กับหน่วยงานที่ขอ

หน่วยงานทีข่ อเลขหนังสือรับรอง

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

การโอนเงินงบประมาณในระบบ PMIS

ผูร้ ับผิดชอบ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

เข้าระบบ PMIS

เข้าเมนู 64100 เพื่อทาการโอนเงินงบประมาณ

โทรแจ้งหน่วยงานที่ขอโอนเงินงบประมาณ

หน่วยงานทีข่ อโอนเงินงบประมาณ

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ

การยืมเงินในระบบ PMIS
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

เริ่มต้น

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

รวบรวมหลักฐานที่ใช้ในการยิมเงิน

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ยืมเงินในระบบ PMIS
แก้ไขหลักฐาน

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ไม่ผ่าน

เสนอการเงิน
งานคลัง

งานคลัง

รับเช็ค/เงินสด
ผ่าน
ชือ่ เจ้าหน้าที่/ผอ.ทีใ่ ช้ยมื เงิน

ชือ่ เจ้าหน้าที่/ผอ.ทีใ่ ช้ยมื เงิน

สิ้นสุด

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

การเคลียร์เงินยืมในระบบ PMIS

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

เจ้าหน้าที่/ผอ.ผูท้ ยี่ มื เงิน

ผูเ้ กีย่ วข้อง

รวบรวมหลักฐานที่ไปราชการ

ไปราชการ
เจ้าหน้าที่/ผอ.ผูท้ ยี่ มื เงิน
ไปราชการ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เจ้าหน้าที่/ผอ.ผูท้ ยี่ มื เงิน
ไปราชการ

กรอกข้อมูลในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เข้าระบบ PMIS เพื่อทาชุดซื้อจ้าง
เคลียร์เงินยิม

เสนอให้ผู้ไปราชการเซ็นต์ในชุดซื้อจ้าง
เคลียร์เงินยืม

เสนอผู้อานวยการกองกลางเซ็นต์อนุมัติ

นาส่งกองนโยบายและแผน
เพื่อดาเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่/ผอ.ผูท้ ยี่ มื เงิน
ไปราชการ

ผูอ้ านวยการกองกลาง

กองนโยบายและแผน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เริ่มต้น

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สารวจความเสียหายของครุภณ
ั ฑ์

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทาบันทึก เพื่อแจ้งซ่อม

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

แจ้งคณะกรรมการตรวจเช็คความ
เสียหาย

ส่งบันทึก เพื่อขออนุญาตซ่อม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นาเสนอเพื่อ
ลงนามอนุญาตซ่อม

รองอธิการบดีทไี่ ด้รับมอบหมาย

นส.ขนิษฐา แก้วแท้
เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ดาเนินการซ่อมครุภัณฑ์

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

กิจกรรม

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ตรวจเช็คอุปกรณ์สานักงานที่ขาด

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดทาบันทึกเพื่อขออนุญาตจัดซื้อ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติสงั่ ซื้อ

ผูเ้ กีย่ วข้อง

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทาจัดซื้อจัดจ้างในระบบ PMIS

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

นาเสนอรองฯ วางแผน เพื่ออนุมัติ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ชุดสั่งซื้ออนุมัติ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สั่งซื้อวัสดุสานักงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ร่าง/พิมพ์ คาสัง่ เวรยานพาหนะ
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตรวจสอบรายชื่อ

จัดลาดับวันที่
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลขคาสั่งในระบบสารบรรณ

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดพิมพ์คาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอ ผอ.กองกลาง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

นาเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม

ผูอ้ านวยการกองกลาง

อธิการบดี

เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สาเนาคาสั่ง

ประสานหน่วยงานรับคาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทุกหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ร่าง/พิมพ์ คาสัง่ เวรเจ้าหน้าทีช่ าย
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตรวจสอบรายชื่อ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดลาดับวันที่

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลขคาสั่งในระบบสารบรรณ

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดพิมพ์คาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอ ผอ.กองกลาง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

นาเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม

ผูอ้ านวยการกองกลาง

อธิการบดี

เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สาเนาคาสั่ง

ประสานหน่วยงานรับคาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทุกหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ร่าง/พิมพ์ คาสัง่ เวรคณาจารย์
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตรวจสอบรายชื่อ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดลาดับวันที่

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลขคาสั่งในระบบสารบรรณ

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดพิมพ์คาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอ ผอ.กองกลาง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

นาเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม

ผูอ้ านวยการกองกลาง

อธิการบดี

เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สาเนาคาสั่ง

ประสานหน่วยงานรับคาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทุกหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ร่าง/พิมพ์ คาสัง่ เวรเจ้าหน้าทีห่ ญิง
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

ตรวจสอบรายชื่อ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดลาดับวันที่

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ออกเลขคาสั่งในระบบสารบรรณ

นส.พุทธิดา ขุนเทพ

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดพิมพ์คาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

เสนอ ผอ.กองกลาง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

นาเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม

ผูอ้ านวยการกองกลาง

อธิการบดี

เพือ่ ทราบดาเนินการต่อ
นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สาเนาคาสั่ง

ประสานหน่วยงานรับคาสั่ง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

ทุกหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (Work Proceduce)

เขียนโดย นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทัว่ ไป
อนุมัติโดย งานบริหารและธุรการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
ผูร้ ับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานอธิการบดี

นายณฐพล น้อยเอีย่ ม

เสนออธิการบดีลงนาม

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

สาเนาแจกคณะกรรมการ

คณะกรรมการทุกคน

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดทาบันทึกเชิญคณะกรรมการประชุม

คณะกรรมการทุกคน

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทา
เล่ม SAR

คณะกรรมการทุกคน

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

นส.ขนิษฐา แก้วแท้

คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล
ส่งข้อมูล SAR

อธิการบดี

คณะกรรมการทุกคน

รวบรวมข้อมูลทุกองค์ประกอบ เพื่อ
จัดทาเป็นเล่ม SAR ของ สนอ.

คณะกรรมการทุกคน

ส่งเล่ม SAR ของ สนอ. ให้แก่ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับสานักงาน

คณะกรรมการทุกคน

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
1) งานรับหนังสือเข้า

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
- รับเรื่องที่ตึกสานักงานอธิการบดี/ตรวจ
ความถูกต้องหนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
- ประทับตรารับหนังสือที่มมุ ขวาบนของ
หนังสือ กรอกเลขรับ วัน/เดือน/ปี เวลา
- บันทึกข้อมูลลงทะเบียนรับหนังสือ

ไม่อนุมัติ

พิจารณา/อนุมัติ
0

- ลงทะเบียนรับเลขหนังสือ

5 นาที

- ดูรายละเอียดวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการนั้น
- เกษียนหนังสือนาให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

15 นาที

-เสนอแฟ้มให้รองฯ / ผอ.กองเกษียนหนังสือให้แผนก
งานที่รับผิดชอบหรืออนุมตั ิหนังสือราชการนั้น

5 นาที

- รอพิจารณา/อนุมัติ

10 นาที

- เมื่อรองฯ / ผอ.กอง เกษียนหนังสือราชการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะนาสั่งหนังสือดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติเพื่อดาเนินงาน
ต่อไป

15 นาที

อนุมัติ

บันทึกข้อมูลการปฏิบัติ
(เกษียณสั่งการ)

สั่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
2) งานส่งหนังสือออก

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- รองฯ / ผอ.กองแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิมพ์ใน
หนังสือออก

20 นาที

- ตรวจสอบความถูกต้องหากมีข้อผิดพลาดแก้ไขทันที

15 นาที

- โทรขอเลขหนังสือออก

3 นาที

- เสนอแฟ้มให้รองฯ /ผอ.กอง ลงนามอนุมัติหนังสือ
ราชการนั้น

5 นาที

-นาหนังสือดังกล่าวส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

10 นาที

เริ่มต้น
พิมพ์หนังสือภายใน/ภายนอก

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง/แก้ไข
อนุมัติ

ออกเลขหนังสือ

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สิ้นสุด

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

3) งานจัดเก็บและสืบค้นหนังสือราชการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
หนังสือที่อยู่ในภารกิจของงานธุรการ

ตรวจจาแนกหนังสือ

เตรียมแฟ้มเก็บหนังสือ ได้แก่ ทาสันแฟ้ม
ระบุแยกประเภทหนังสือ

เก็บหนังสือเข้าแฟ้มแต่ละประเภท/
เรียงแฟ้ม

เก็บแฟ้มเข้าตู้
สิ้นสุด

- รวบรวมหนังสือที่จะนาเข้าแฟ้ม

10 นาที

- ตรวจจาแนกประเภทของหนังสือ

10 นาที

- จัดเตรียมแฟ้มเก็บหนังสือ
- จัดทาสันแฟ้มระบุแยกประเภทต่างๆ

20 นาที

- เก็บหนังสือเข้าแฟ้ม

5 นาที

- เก็บแฟ้มเข้าตู้

5 นาที

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( workflow )

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4) งานประชุมและพิธีการ/กองพัฒนานักศึกษา

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

เตรียมสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์

ตรวจสอบเอกสาร

ข้อมูลถูกต้อง
เสนอรอองฯ/ผอ.

จัดการประชุม

จัดเก็บและส่งรายงานการประชุม
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม

สิ้นสุด

- จัดทำหนังสือเชิญประชุม
- จัดเตรียมเอกสำรที่จะนำเข้ำที่ประชุม
- จัดเตรียมอำหำรว่ำงระหว่ำงปรำชุม
- จัดทำบันทึกลงนำมผู้เข้ำร่วมประชุม

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
10 นำที
45 นำที

- ตรวจสอบข้อมูลที่จะนำเข้ำที่ประชุมอกสำรที่จำนำเข้ำแจ้งและแจกในที่ประชุม

30 นำที

- เสนอหัวหน้ำงำนตรวจสอบ ควำมถูดต้อง
- เสนอรองฯ/ผอ. ตรวจสอบ เพื่อเตรียมกำรสำเนำเอกสำรหรือข้อมูล

10 นำที
10 นำที

- รับลงนำมผู้เข้ำร่วมประชุม
- แจกสื่อ เอกสำรแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม
- จักกำรประชุมจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่ำงกำรประชุม

10 นำที
15 นำที
2 ชั่วโมง

- จัดเก็บข้อมูลเป็นเครื่องบันทึกเสียง CD หรือจำกกำรจดบันทึก
- จัดร่ำงสรุป โดยคัดลอกจำกเทปบันทึกเสียง
- จัดพิมพ์รำยงำนกำรประชุม
- เสนอหัวหน้ำงำนตรวจสอบ
-เสนอ ผอ./รองฯ ลงนำม รำยงำนกำรประชุม
-ทำหนังสือประชำสัมพันธ์เสนอลงนำม พร้อมจัดส่ง

30 นำที
3 ชั่วโมง
20 นำที
10 นำที
5 นำที
2 ชั่วโมง

ข้อมูลผิด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
5) งานยืมเงินทดรองจ่าย

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
กรอกข้อมูลลงในระบบ PMIS

เสนอให้ผู้ยมื เงิน
ลงนาม

ส่งสัญญายืมเงินไปยังงานคลัง
สิ้นสุด

- กรอกข้อมูลรายการผูย้ ืมเงิน รายละเอียดการยืมเงิน
งบประมาณที่ยืม
- ประมาณการค่าใช้จ่าย

20 นาที

- เสนอผู้ยืมเงินเซ็นลงนามยืมเงิน

10 นาที

- ส่งเอกสารการยืมเงินไปยังงานคลัง รองานคลังอนุมัติ
ให้เงินทดรองจ่าย

10 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

6) งานเคลียร์หนี้เงินยืม/การทาชุดเบิกค่าใช้จ่าย

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
รวบรวมเอกสาร

- รวบรวมเอกสาร การทาชุดเบิก การเคลียร์หนี้
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทาเบิก

40 นาที

เข้าระบบ PMIS

- เข้าระบบ pmis เพื่อดาเนินการตัดค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทางไปราชการ หรือจัดทาโครงการต่างๆ

45 นาที

- เสนอให้ผู้เบิกเซ็นลงนามการเบิกจ่าย
- เสนอต่อผู้ดูแลงบประมาณ
กันเงิน
- เสนอผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

20 นาที

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่าย

- เจ้าหน้าที่การเงินทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร

10 นาที

ถ่ายเอกสาร

- ถ่ายเอกสารชุดเบิกก่อนส่งเอกสารไปยังกองนโยบาย
และแผน

20 นาที

ส่งเอกสารไปยังกองนโยบายและแผน

- นาเอกสารชุดเบิกส่งไปยังกองนโยบายและแผนเพื่อทา
การตรวจสอบ

20 นาที

เสนอลงนาม/อนุมัติ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

7) งานคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (กันเงิน)

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย กันเงินให้ตรงกับรหัส
งบประมาณการใช้จ่ายเงิน

10 นาที

- กันเงินชุดเบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ตรงกับรหัส
โครงการ และงบประมาณ

10 นาที

เริ่มต้น
ตรวจสอบเอกสาร

กันเงินงบประมาณให้ตรงกับรหัสโครงการ
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
8) งานตรวจเอกสารการเบิกจ่าย

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ทั้งชุดเบิกรายงานการ
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทน ชุดเบิกเงินเดือน
ลูกจ้าง ค่าประกันสังคม ฯลฯ

30 นาที

- เสนอต่อผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ดูแล
งบประมาณเซ็นเอกสาร

20 นาที

- ถ่ายสาเนาเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการส่งเบิก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ

10 นาที

- ส่งเอกสารให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบต่อไป

10 นาที

เริ่มต้น
ตรวจสอบเอกสาร

ไม่อนุมัติ

เสนอรองอธิการบดี
อนุมัติ
อนุมัติ

สาเนาเอกสาร
ส่งเอกสารให้กองนโยบายและแผน
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

9) งานรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ส่งเอกสารให้งานแผน (กพ.นศ.)
สิ้นสุด

- ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน/รายไตรมาส

30 นาที

- รายงานการใช้จ่ายเงินรายเดือน/รายไตรมาส ส่งให้
งานแผนงาน (กพ.นศ.)

20 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
10) งานกันเงินเหลื่อมปี

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ตรวจสอบเงินคงเหลือ

ทาบันทึกข้อความ

เสนอเอกสารให้
อธิการบดีเห็นชอบ

สิ้นสุด

- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของแต่ละงบประมาณ

30 นาที

- ทาบันทึกข้อความพร้อมให้ผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษาเสนอลงนาม

15 นาที

- เสนอบันทึกข้อความให้อธิการบดีอนุมัติการขอกันเงิน
เหลื่อมปี

10 นาที

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

11) งานการโอนหมวดเงินผ่านระบบ PMIS

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ตรวจสอบรหัสงบประมาณ

เข้าระบบ PMIS

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
สิ้นสุด

- ตรวจสอบรหัสงบประมาณ

15 นาที

- เข้าระบบ pmis เพื่อดาเนินการโอนเงิน ปรับ-เพิ่มเงิน
แต่ละหมวดเงินตามต้องการ

30 นาที

- แจ้งผู้เกี่ยวกับทราบ

5 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

12) งานยืมเงินทดรองจ่าย (เงินกิจกรรมนักศึกษา)

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- กรอกสัญญายืมเงินกิจกรรมนักศึกษาพร้อมแนบ
สาเนาโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมัติแล้วและคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการเป็นผู้ยืมเงิน
ทดรองจ่าย

20 นาที

- เสนอรองอธิการบดี อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ เงินยืมเงิน
ทดรองจ่าย (เงินกิจกรรมนักศึกษา)

10 นาที

- ส่งเอกสารการยืมไปรองอธิการบดีและผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษาลงนามการเบิกจ่าย

10 นาที

เริ่มต้น
กรอกสัญญายืมเงินกิจกรรมนักศึกษา

เสนออนุมัต/ิ
ไม่อนุมัติ

ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

13) งานเคลียร์หนี้เงินยืม/การทาชุดเบิกค่าใช้จ่าย
(เงินกิจกรรมนักศึกษา)

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
รวบรวมเอกสาร

เสนอลงนามอนุมัติ

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่าย
เก็บรวบรวมเอกสารส่งงานตรวจสอบ
สิ้นสุด

- รวบรวมเอกสาร การทาชุดเบิก การเคลียร์หนี้
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการทาเบิก

1 ชั่วโมง

- เสนอให้ผู้เบิกเซ็นลงนามการเบิกจ่าย
- เสนอต่อผู้ดูแลงบประมาณกันเงิน
- เสนอผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- คุมเงินค่าใช้จ่ายในสมุดกันเงิน

10 นาที

- เจ้าหน้าที่การเงินทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร

1 ชั่วโมง

- เก็บรวบรวมเอกสารส่งงานตรวจสอบ

20 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

14) งานเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้พิเศษ)

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
จัดทาบันทึกข้อความการขอใช้เงิน

- จัดทาบันทึกข้อความการขอใช้จ่ายเงิน / รับต้นเรื่อง
การขอใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้พิเศษ)

20 นาที

เสนออนุมัต/ิ
ไม่อนุมัติ

- เสนอรองอธิการบดี / ผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษาอนุมัติ/ไม่อนุมตั ิ การใช้จา่ ยเงินนอกประมาณ
(เงินรายได้พิเศษ)

10 นาที

ทาเรื่องเบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายและเก็บ
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน

- จัดทาเอกสารการเบิกจ่ายเงินเสนอรองอธิการบดี /
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนาม และไปเบิกงาน
ที่ธนาคารและเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้
จ่ายเงิน

1 ชั่วโมง

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
15) งานจัดซื้อจัดจ้าง

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- สารวจความต้องการใช้พัสดุ
- รวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์พสั ดุที่จะทาการจัดซื้อจัด
จ้าง

2 วัน

2 วัน

ขออนุมัติจัดซื้อจัด
จ้าง

- บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในระบบ PMIS (กรณีขอ
ซื้อวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ราคาเกิน 5,000 บาท ต่อหน่วย
ขึ้นไป ให้ลงในระบบ EGP)
- นาเอกสารชุดขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กันเงินกับฝ่าย
การเงิน กองพัฒนานักศึกษา
- นาเสนอต่องานพัสดุ กองกลางและกองนโยบายและ
แผน

10 นาที

บันทึกผลการขออนุมตั ิจัดซื้อจัดจ้าง

- เมื่ออนุมัติแล้วจะบันทึกผลการาขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ลงในระบบPMIS
- ผลไม่อนุมัติจะยกเลิกเอกสาร และแจ้งฝ่ายการเงิน
ยกเลิกกันเงิน

เริ่มต้น
สารวจความต้องการใช้พัสดุ

บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบPMIS
- ส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ร้านค้ายืนยันผลในเอกสาร

1 วัน

บันทึกผลสั่งซื้อสั่งจ้าง

- บันทึกผลสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบPMIS

5 นาที

- เมื่อร้านค้าส่งของแล้วจะบันทึกใบตรวจรับพัสดุใน
ระบบPMIS พร้อมพิมพ์รายงานใบตรวจรับพัสดุ,
รายงานใบเบิก, รายงานงบหน้าใบสาคัญเบิกเงินและ
หนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีขอซือ้ วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ราคาเกิน 5,000 บาท ต่อหน่วย ขึ้นไป ลงในระบบ
EGPจนครบทุกขั้นตอน)
- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกองพัฒนา
นักศึกษา ตรวจนับพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
- ส่งเอกสารชุดการจัดซื้อจัดจ้างต่องานพัสดุ และงาน
การเงิน ของกองกลางเพื่อดาเนินการต่อไป

2 วัน

รับพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง บันทึกใบตรวจรับ
พัสดุ
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

16) งานควบคุมการเบิก-จ่าย/ยืมพัสดุ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริหารและธุรการ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ลงบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์

รับเรื่องขอเบิก/ยืม
วัสดุ-ครุภัณฑ์

- รับแจ้งการตรวจนับพัสดุจดั หา
- จัดเก็บแยกประเภท/ชนิดของพัสดุ
- เตรียมเอกสารใบส่งของสาหรับลงบัญชีพัสดุ
- ลงบัญชีพัสดุในสมุดทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
- รับเรื่องขออนุญาตเบิก/ยืม พัสดุ จากฝ่ายต่างๆ/
บุคคลภายนอก
-เสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

2 ชั่วโมง

1 วัน

- ตรวจเอกสารรายการพัสดุและจานวนที่ขอยืม
- ตรวจสภาพพัสดุแล้วดาเนินการส่งมอบให้ผูเบิก/ยืม
- ให้ผู้เบิกลงชื่อเบิกวัสดุในทะเบียนคุมวัสดุ
- ให้ผู้ยืมลงชื่อในใบยืมพัสดุ

10 นาที

เก็บเอกสารการเบิก/ยืมวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์

- เก็บเอกสารการเบิก/ยืมพัสดุเข้าแฟ้ม

3 นาที
10 นาที

ติดตามการคืนวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ที่ให้ยมื

- ตรวจกาหนดระยะเวลาในการส่งคืนพัสดุที่ให้ยืม
- ติดตามทวงถามพัสดุที่ให้ยืม
- รับคืนพัสดุ ตรวจสภาพพัสดุก่อนนาเก็บ
- ให้ผู้ยืมลงชื่อในใบคืนพัสดุ
- เจ้าหน้าที่พัสดุลงชื่อรับคืนพัสดุในใบคืนพัสดุ

10 นาที

ดาเนินการเบิก/ยืมวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์

รับคืนวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ที่ให้ยืม

สิ้นสุด

เขียนโดย งานการเจ้าหน้าที่ (งานทะเบียนประวัติ PMIS)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( workflow )

อนุมัติโดย กองกลาง สานักงานอธิการบดี
17) การจัดทาแฟ้มทะเบียนประวัติ

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

รับแจ้งข้อมูลจากงานรับสมัคร

- รับแจ้งวันรายงานตัวจากงานรับสมัครเพื่อเตรียมเอกสารให้ผู้บรรจุใหม่ 10 นาที
ถ้าเอกสารไม่พอ ต้องใช้
เวลาเตรียม

แจกเอกสารวันรายงานตัว

ตรวจสอบเอกสาร

เสนออธิการบดีลงนาม

จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มประวัติ

สิ้นสุด

- แจกเอกสารเก็บประวัติผู้บรรจุใหม่
- ชี้แจงการกรอกข้อมูล
- ชี้แจงการเขียน กพ.7

10 นาที
10 นาที
10 นาที

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมเอกสารแนบ

แล้วแต่จานวนผู้บรรจุใหม่
เฉลี่ย 5 นาที/คน

- เสนออธิการบดีลงนาม กพ.7 ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว

แล้วแต่จานวนผู้บรรจุใหม่
ประมาณ 1-3 วัน

- จัดเก็บเอกสารลงแฟ้มประวัติ และทาแฟ้มแขวนเก็บไว้ในตู้เอกสาร
เพื่อบันทึกประวัติต่อไป

แล้วแต่จานวนผู้บรรจุใหม่
เฉลี่ย 5 นาที/คน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
1) งานจัดซื้อจัดจ้างและครุภัณฑ์ หอพักนักศึกษา

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบราคา

ทําเอกสาร
จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่อนุญาต

- นําเอกสาร เสนอประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผูร้ ับจ้างเพื่อ
ดําเนินการจัดส่งสินค้า

เสนอ,เรื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
อนุญาต

จัดซื้อจัดจ้าง

ตรวจรับ

รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง

สิ้นสุด

- เขียนโครงการ
- จัดทําหนังสือขอให้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อํานวยการสถาบัน ฯ
- วางแผนจัดทําข้อมูลการจัดซื้อ
- รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง
- ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผูร้ ับจ้างโดยตรง
- ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผูร้ ับจ้าง
- ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า
- ทําเอกสารใบเสนอราคา
- ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

- บันทึกขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทําชุดขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างและกันเงินกับฝ่าย
การเงิน
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามรายการที่จัดซื้อ

4 วัน

2 วัน

3 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

- ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
- ให้คณะกรรมการตรวจรับ
- ลงบัญชีพัสดุ
- จัดทํารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
- จัดทําใบเบิกพัสดุ
- มอบงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจ่าย

4 ชั่วโมง

- มอบงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจ่าย
- ทําสมุดบันทึกรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งว่า
ซื้ออะไรมาบ้างในแต่ละปีงบประมาณ

3 ชั่วโมง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
2) งานรับสมัครนักศึกษาหอพัก

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์/ขั้นตอนการสมัครเข้า
เป็นนักศึกษาหอพัก/รับใบสมัครเข้าหอพัก
- จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์/ขัน้ ตอนการรับสมัคร
อาจารย์ประจําหอพักนักศึกษา
- จัดทําแบบฟอร์มการรับสมัครนักศึกษาหอพัก/อาจารย์
ประจําหอพัก
- นําข้อมูลการรับสมัครแสดงโชว์บนเว็บไซด์

1 วัน

เริ่มต้น

จัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาหอพัก

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก
นักศึกษาหอพัก

คัดเลือกนักศึกษาหอพักและตรวจสอบ
คุณสมบัติ

พิจารณา/สัมภาษณ์นักศึกษาหอพัก

- จัดทําประกาศคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาหอพัก
- จัดทําประกาศกําหนดวันรับสมัครและวันสัมภาษณ์
นักศึกษา

2 ชั่วโมง

- จัดทําประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
- จัดทําประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์นักศึกษา
หอพัก

2 ชั่วโมง

- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา
หอพัก
- จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์
ประจําหอพัก
- จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา
หอพัก
- จั ด ทํ า หนั งสื อ เชิ ญ คณะกรรมการสั ม ภาษณ์ อ าจารย์
ประจําหอพัก

3 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือก

นักศึกษาเข้าหอพักตามหอพัก

ชําระเงินค่าหอพัก

สิ้นสุด

- จัดทําประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสัมภาษณ์
- จัดทําประกาศรายชื่อนักศึกษาหอพักโชว์ขึ้นบนเว็บไซด์
- จัดทําประกาศรายชื่อห้องพักนักศึกษาที่จะเข้าพัก
- บันทึกรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ในแต่ละ
ภาคเรียน
- จัดทําข้อปฏิบัติกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยในหอพัก
ของนักศึกษา/อาจารย์ประจําหอพัก
- ประชุมนักศึกษาหอพักทําข้อตกลงเรื่องกฎระเบียบ
ต่างๆ
- จัดทําสมุดบันทึกการเข้าออกของนักศึกษา ทําบัตร
ประจําตัวและสติ๊กเกอร์ตดิ รถเข้า-ออกสําหรับนักศึกษา
หอพัก
- จัดทําประกาศการชําระเงินค่าหอพักเป็นรายเทอม
นักศึกษาปีที่ 1 จ่าย 1,750 (รายใหม่)
นักศึกษาปีที่ 2-5 จ่าย 1,200 (รายเก่า)
- บันทึกรายชื่อนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักส่งการเงิน
ของมหาวิทยาลัย
- จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกใบสําคัญรับเงิน

2 ชั่วโมง

2 วัน

10 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
3) งานกิจกรรมนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัย

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เริ่มต้น

จัดทําตารางกิจกรรม

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- จัดทําปฏิทินกิจกรรมหอพักนักศึกษา พร้อมกําหนด
วันให้กลับบ้านและวันที่ต้องบําเพ็ญประโยชน์
- จัดทําตารางบันทึก การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาหอพัก
- เขียนโครงการ งบประมาณในการจัดกิจกรรม

5 วัน

- จัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุม
พร้อมสรุปผล
- แบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน ในแต่ละ
หอพัก
- สรุปผลและเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการ

จัดทําโครงการ
ไม่อนุมัติ

เสนอโครงการ
เพื่อขอนุมัติ

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

2 วัน

- เขียนโครงการ/ร่าง/เพื่องบประมาณในการทํา
กิจกรรม

7 วัน

- เขียนโครงการ
- ตรวจสอบโครงการและกําหนดการ
- อนุมัติ รีบดําเนินโครงการกิจกรรม
- ไม่อนุมัติให้รีบปรับแก้ไขโครงการกิจกรรม

3 วัน

- ดําเนินโครงการในระยะเวลาที่กําหนด

3 วัน

อนุมัติ

ดําเนินโครงการ

สรุปผลและประมวลผล

สิ้นสุด

- สรุปผลการดําเนินโครงการ การเคลียร์โครงการกับ
ฝ่ายการเงิน
- สรุปรูปภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการแต่ละ
กิจกรรม
- สรุปรายชื่อนักศึกษาหอพักในการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม
- รายงานผลการดําเนินโครงการต่อกองพัฒนา
นักศึกษา

7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

4) งานกิจกรรมนักศึกษาหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

ตรวจสอบ

รับมอบหมายจากผูบ้ ังคับบัญชา

ประชาสัมพันธ์

ดําเนินกิจกรรม

สิ้นสุด

- ตรวจสอบดูตารางปฏิทินกิจกรรมประจําปี
- รับหนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมจากกองพัฒนานักศึกษา
- นํานักศึกษาหอพักเข้าร่วมโครงการในพิธีสําคัญต่างๆ
- นํานักศึกษาเดินรณรงค์ตามกิจกรรมต่างๆของทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องในพิธีการ

2 วัน

- ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นมอบหมายงานให้ติดต่อนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

1 วัน

- ติดเอกสารตามบร์อดประชาสัมพันธ์เพื่อทําการเผยแพร่
ข่าวสาร
- แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วม
- ประสานนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

1 วัน

- ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดได้จดั ขึ้น

1 วัน

- ทําการจัดเก็บบันทึกและจําแนกเอกสารทีไ่ ด้รับ
- บันทึกรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

1 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
5) งานซ่อมบารุงหอพักนักศึกษา

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
- รับแจ้งเรื่องวัสดุที่เสียหาย
- ตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ในหอพัก
- ทําการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีวสั ดุชํารุดหรือไม่
- ทําการแก้ไขเบื้องต้น

รับเรื่อง

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ไม่อนุมัติ

ทําเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติ

ดําเนินการซ่อมบํารุง

ติดตามผลรายงานผล

สิ้นสุด

- แจ้งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นได้รับทราบหากมีอุปกรณ์
ที่ใช้งานไม่ได้
- ดําเนินการร่างบันทึกข้อความและขอความอนุเคราะห์
ให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

2 วัน

1 ชั่วโมง

- ทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ตอ้ งจ้างซ่อมที่
นอกเหนือรายการ
- ผสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจ้างหรือซ่อม
วัสดุอุปกรณ์

2 วัน

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดําเนินการแก้ไข

2 วัน

- จัดเก็บเอกสารการซ่อมบํารุงเพือ่ ตรวจเช็คอุปกรณ์ใน
ครั้งต่อไป
- ติดตามผลและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบถึงการ
ดําเนินการแก้ไขเป็นเรียบร้อย

1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

6) งานประชุมอาจารย์หอพัก

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม
- ประสานงานเรื่องการประชุมกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
- ทําบันทึกรายงานการประชุม
- สรุปข้อมูล และนําเสนอผู้บังคับบัญชา

1 วัน

เริ่มต้น

จัดทําระเบียบวาระการประชุม

จัดทําบันทึกข้อความขอเชิญประชุม

- ร่าง/หนังสือเชิญประชุม
1 ชั่วโมง

ไม่อนุมติ/ปรับแก้ไข

เสนอให้
ผู้อํานวยการ
เซ็นอนุมัติ

- เสนอร่างหนังสือต่อผู้อํานวยการ
- ผู้อํานวยการตรวจเอกสารเซ็นอนุมัติ
- ถูกต้อง ผู้อํานวยการลงนาม
- ไม่ถูกต้อง ดําเนินการแก้ไขและเสนอใหม่

6 วัน

อนุมัติ

ส่งให้กับหน่วยงานหรือบุคลที่
เกี่ยวข้อง

สิ้นสุด

- ส่งหนังสื่อให้กับหน่วยงานให้เกี่ยวข้อง พร้อมเก็บ
เอกสารไว้เป็นหลักฐาน

1 ชั่วโมง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
7) งานจัดหาบริษัทประกัน

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-

จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ งานประกัน
อุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง

-

ประสานบริษัทประกันเข้ามาทําการนําเสนอความ
คุ้มครอง

3 วัน

-

จัดทําประชุมเพื่อเลือก บริษัทที่จะเป็นตัวแทนทํา
ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัย

2 ชั่วโมง

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดหาบริษัททําประกันอุบัติเหตุ

จัดประชุม

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)

มรภ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
8) งานการเก็บเงิน และจัดทารายชื่อนักศึกษาประกันอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

เก็บเงินรับรายงานตัวนักศึกษา
(ค่าประกันอุบัตเิ หตุ)

- เก็บเงินรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่นักศึกษา 4 ปี
จํานวน 650 บาท นักศึกษา 5 ปี จํานวน 800 บาท
นักศึกษา ภาค กศ.ปช. จํานวน 600 บาท

จัดทํารายชื่อนักศึกษา
และรายชื่อบุคลกร

- จัดทําบันทึกข้อความ ขอรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ 4 ปี
5 ปีและภาค กศ.ปช. จากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
- จัดทําบันทึกข้อความ ขอรายชื่อบุคลกร จากงานการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อนํารายชื่อมาทําประกันอุบัติเหตุ

จัดทํารายชื่อนักศึกษา

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงินรายงานตัว

ตรวจสอบความถูกต้อง

- ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงินค่า
ประกันอุบัติเหตุ

สิ้นสุด

3 วัน

2 ชั่วโมง

3 วัน

(ค่าประกันอุบัตเิ หตุ) ภาคปกติ 4ปี จํานวน 1,715 คน
นักศึกษา 5 ปี จํานวน 437 คน ภาค กศ.ปช. จํานวน
431 คน
1วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)

มรภ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
9) งานรวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงิน (ค่าประกันอุบัติเหตุ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

เก็บเงินรับรายงานตัวนักศึกษา
(ค่าประกันอุบัตเิ หตุ)

- รวบรวมเอกสารรายชื่อนักศึกษา ประจําปีการศึกษา
2556 ภาคปกติ 4ปี จํานวน 1,715 คน นักศึกษา 5ปี
จํานวน 437 คน ภาค กศ.ปช. จํานวน 431 คนและ
รายชื่อบุคลกร

จัดส่งเอกสาร

- ทําบันทึกข้อความ งานประกันอุบัติของเบิกเงินและ
ซื้อคร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม คุณสมคิด กิ่งบางยาง ตัวแทน
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และจัดส่งเอกสารต่อไป

2 ชั่วโมง

- รวบรวมเก็บเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

15 นาที

รวบรวมเก็บเอกสาร

สิ้นสุด

2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

10) งานการเบิกจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา
แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

ตรวจสอบรายชื่อ

กรอกข้อมูล

รวบรวมเอกสาร / ตรวจสอบเอกสาร

สิ้นสุด

- ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษาที่ทําประกัน
อุบัติเหตุ

5 นาที

- ให้นักศึกษากรอกข้อมูล ส่วนตัวใบคําร้องขอรับค่า
สินไหมทดแทนเนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุ

5 นาที

- ให้นักศึกษารวบรวมเอกสารที่ได้รับการรักษาทีเ่ กิดจา
การเกิดอุบัตเิ หตุ เช่น ใบรับรองแพทย์ ,บันทึกประจําวัน
จากตํารวจ ,สําเนาบัตรนักศึกษา,ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
(ตัวจริง)
- ตรวจสอบเอกสารที่นักศึกษาส่งมาพร้อมให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่นักศึกษาจะได้รับ
ค่าชดเชยจากบริษัทประกัน
- ถ่ายเอกสารเพื่อเก็บรวมรวบก่อนส่งบริษัทประกันและ
จัดส่งเอกสารของนักศึกษาเข้าบริษัทประกัน

5 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
11) งานการเบิกจ่ายเงินให้กับนักศึกษา

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

บริษัทประกันส่งค่าสินไหมทดแทน

ทําเรื่อง
เสนอเบิก

เบิกจ่ายเงิน

เก็บเอกสาร

สิ้นสุด

- บริษัทประกันส่งตั๋วแลกเงินของนักศึกษาเข้ามาให้ทาง
มหาวิทยาลัย

5 นาที

- เสนอรองอธิการบดี/ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การเบิกจ่ายเงินประกันอุบัติเหตุ

10 นาที

- ไปเบิกเงินที่ธนาคารและประสานนักศึกษารับเงินค่า
สินไหมทดแทน ต่อไป

1 ชั่วโมง

- นักศึกษาจะต้องต้องกรอกข้อมูลในใบสําคัญรับเงิน และ
นําสําเนาบัตร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการรับเงินค่าประกัน
อุบัติเหตุ

5 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
12) งานสถานที่และบริการ

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
จัดทําบันทึกข้อความ

นําเสนอ

- ให้นักศึกษาจัดทําร่างเสนอที่ต้องการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์
มาเสนอและเหตุผลที่จะขอยืม

20 นาที

- เสนอรองอธิการบดี/ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์

15 นาที

รับวัสดุ/ครุภัณฑ์

- เมื่อผ่านการอนุมตั ิแล้วสามารถรับของได้และตรวจสภาพ
วัสดุ-ครุภัณฑ์ ก่อนนําไปใช้และนําบัตรนักศึกษามาแลก
เพื่อรับของ

นําวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ มาคืน

- เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย จํานวน วัสดุ -ครุภัณฑ์ ที่
ยืมไปว่า ครบถ้ว นเสี ยหายหรือไม่ ถ้ าเสี ยหายหรือชํ ารุ ด
ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ เก็บของที่ยืมเข้าที่ให้เรียบร้อย แล้ว
คืนบัตรนักศึกษา

สิ้นสุด

10 นาที

5 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

13) งานหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร (ผ่อนผันทหาร)
แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น
ประกาศกําหนดการ-ขั้นตอน ผ่อนผันเข้า
รับราชการทหารกองประจําการ

- จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- จัดทําบันทึกข้อความแจ้ง 5 คณะ
- นําข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

ตรวจ – รับสอบเอกสาร การผ่อนผันเข้า
รับราชการทหารกองประจําการ

- ตรวจสอบเอกสารการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ
- จัดแยกเอกสาร จัดทําไฟล์ สรุปเอกสาร

เสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลงนามรับรองสําเนา

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามรับรอง

จัดส่งเอกสารการผ่อนผันเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการ

- จัดทําหนังสือและส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของ
แต่ละจังหวัดที่มีนักศึกษายื่นเอกสารการผ่อนผันเข้ารับ
ราชการทหารกองประจําการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกอง
ประจําการ
สิ้นสุด

- จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- จัดทําบันทึกข้อความแจ้ง 5 คณะ
- นําข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยฯ

30 นาที

1 วัน

30 นาที

30 นาที

30 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

1) งานจัดทานโยบาย/แผน และระบบด้านพัฒนา
นักศึกษา

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ไม่อนุมัติ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

- รวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทานโยบาย แผนและ
ระบบด้านพัฒนานักศึกษา

15 วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทานโยบาย แผนและระบบ
ด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4 วัน

- อธิการบดีพิจารณาลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทานโยบาย แผนและระบบ
ด้านพัฒนา

1 วัน

- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อทบทวนนโยบาย แผน ระบบ กลไกและผล
การดาเนินงานในปีที่ผา่ นมา วิเคราะห์SWOTภายใน
องค์กร ทบทวนและกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ กาหนดแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายแผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้พร้อมกับจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์

15 วัน

- จัดทาร่าง นโยบาย แผน และระบบและกลไก
งานกิจการนักศึกษา และแผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้
- นาเสนอร่าง นโยบาย แผน และระบบ ด้านพัฒนา
นักศึกษา แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้
ต่อคณะกรรมการดาเนินงาน

30 วัน

- จัดทาเล่มนโยบาย แผน และระบบ
ด้านพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
- และเผยแพร่ ถ่ายทอดนโยบาย แผน และระบบด้าน
พัฒนานักศึกษา เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ รับทราบ

15 วัน

นาเสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
อนุมัติ

เชิญคณะกรรมการฯ ประชุม เพื่อจัดทา
นโยบาย แผน และระบบด้านพัฒนา
นักศึกษา

ไม่อนุมัติ

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นาเสนอ ร่างนโยบาย
แผน และระบบ และ
เสนอแผนดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม

อนุมัติ

เผยแพร่ นโยบาย แผน และระบบ
ด้านพัฒนานักศึกษา และแผนดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

2) งานจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ
3 ชั่วโมง

ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

- ประสานงานกับกองนโยบายและแผนเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการจัดทาคาของบประมาณประเภท
ต่างๆ
- เชิญบุคลากร กองพัฒนานักศึกษาประชุมเพื่อรายงาน
งบประมาณในส่วนของกองพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย

พิจารณางบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

- ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่งาน
ภายในกองพัฒนานักศึกษา โดยใช้ข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาร่วมกัน

15 วัน

30 วัน

จัดทาโครงการและรายละเอียดโครงการ
เพื่อรองรับยอดเงินที่ได้รับการจัดสรร

- แต่ละงาน เมื่อได้รับยอดเงินจัดสรรแล้ว จัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและโครงการและ
รายละเอียดโครงการให้สอดคล้องและตรงตามแผนการ
ดาเนินงาน
- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา
รวบรวมโครงการและรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ ส่งให้กองนโยบายและแผน

15 วัน

เริ่มต้น

ไม่เห็นชอบ

รวบรวมโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

สิ้นสุด

7 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
3) งานจัดทาคาขอครุภัณฑ์

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
เริ่มต้น
เชิญบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาประชุม

ไม่เห็นชอบ

พิจารณาครุภณ
ั ฑ์
บาย แผนและระบบ

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- สารวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่ และชารุดไม่สามารถใช้งานได้
- ประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เพื่อสอบถาม
ความต้องการครุภณ
ั ฑ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้ในการ
ให้บริการแก่นักศึกษา

10 วัน
5 วัน

- บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เสนอครุภณ
ั ฑ์ที่
จาเป็นต้องใช้ในการให้บริการแก่นกั ศึกษา
พร้อมรายละเอียด คุณลักษณะ ต่อที่ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาอีกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาเรียงลาดับตาม
ความจาเป็น

10 วัน

- รวมรวมรายการครุภณ
ั ฑ์ พร้อมรายละเอียด โดย
เรียงลาดับตามความจาเป็นส่งกองนโยบายและแผน

5 วัน

เห็นชอบ

รวบรวมรายการครุภณ
ั ฑ์

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)

มรภ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
4) งานจัดทาแผนความต้องการตามกรอบอัตรากาลังของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- พิจารณากรอบอัตรากาลังของกองพัฒนานักศึกษา
หากได้รับการจัดสรรตาแหน่งเพิ่ม หรือมีตาแหน่งว่างลง
เมื่อบุคลากรภายในกองพัฒนานักศึกษาลาออก

2 วัน

- ประสานงาน หารือแนวทางกับงานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการและกองนโยบายและแผน เรื่องอัตราตาแหน่ง
ที่ว่าง

2 วัน

-จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาจัดหาบุคคลทดแทนในตาแหน่งที่ว่าง

1 วัน

- นาผลการพิจารณาส่งให้งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ทราบ เพื่องานการเจ้าหน้าที่และนิติการจักได้
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง
ต่อไป

1 วัน

เริ่มต้น
พิจารณากรอบอัตรากาลัง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่เห็นชอบ

จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอมหาวิทยาลัยฯ
เห็นชอบ

แจ้งผลการพิจารณาให้งานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
5) งานประกันคุณภาพ

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
เริ่มต้น
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษางานประกัน
คุณภาพ
วางแผนงานประกันคุณภาพ
ดาเนินการตามแผนและติดตาม/ตรวจสอบ
รอบ 3/6/9/12 เดือน

รวบรวม จัดเตรียม สรุปข้อมูลและรายงาน
การประเมินตนเอง

นาเสนอรายงานการ
ประเมินตนเองต่อผุ้
บริหารกองพัฒนา
นักศึกษา

รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
สานักงาน

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ กอง
พัฒนานักศึกษา ประชุม เพื่อรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา
และรับข้อเสนอแนะในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา

4 ชั่วโมง

-นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษางาน
ประกันคุณภาพ
วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา

2 วัน

-ดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ ประจาปี
การศึกษา
-ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานในรอบ 3/ 6/
9/ 12 เดือน

15 วัน

-ประสานงานเพื่อขอเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ
-จัดเก็บ รวบรวม จัดเตรียม และสรุปข้อมูลการ
ดาเนินงาน ประจาปีการศึกษาระดับสานักงาน
-จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับสานักงาน

5 วัน

-นาเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อผู้บริหารกอง
พัฒนานักศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับสานักงาน

2 วัน

-รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
สานักงาน

1 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
5) งานประกันคุณภาพ

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

วางแผนรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย

รวบรวม จัดเตรียม สรุปข้อมูลและรายงาน
การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย

รับการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย

นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

สิ้นสุด

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-นาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ
สานักงานมาวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
เพื่อตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย

2 วัน

-รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
-จัดเตรียมข้อมูลเพื่อตรวจรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
-จัดทารายงานการประเมินตนเองส่งสานักประกัน
คุณภาพ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย

3 วัน

-รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับระดับ
มหาวิทยาลัย
-รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย

1 วัน

-นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยนาเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
-วางแผนการดาเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาในปี
ต่อไป

4 ชั่วโมง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

6) งานติดตาม ประเมินผล และรายงานโครงการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-วิเคราะห์การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ชั่วโมง

เริ่มต้น
วิเคราะห์การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
วางแผนการประเมินโครงการ

จัดทารายงานผลการประเมินโครงการ
แต่ละโครงการ

ติดตามและตรวจสอบการประเมินผล
โครงการ

-วางแผนการประเมินผลโครงการของแต่ละโครงการ

4 วัน

-จัดทารายงานผลการประเมินหลังโครงการหลัง
โครงการเสร็จสิ้น

4 วัน

-ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลโครงการในการ
ดาเนินงานแต่ละโครงการ

4 วัน

-รวบรวมผลกรประเมินโครงการแต่ละโครงการ

4 ชั่วโมง

รายงานผลการประเมินโครงการต่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

-รายงานผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการต่อ
กรรมการที่ปรึกษา

1 ชั่วโมง

นาข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์แผนปีต่อไป

-นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา มาวิเคราะห์แผนงานในปีต่อไป

4 ชั่วโมง

รวบรวมผลการประเมินโครงการ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
7) งานบริหารความเสี่ยง

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- กองพัฒนานักศึกษารับหนังสือเข้าเรื่องขอให้ส่งข้อมูล
การบริหารความเสี่ยง

1 วัน

- กองพัฒนานักศึกษา ประชุมเจ้าหน้าที่กองพัฒนา
นักศึกษาทุกท่าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
งานภายในกองพัฒนานักศึกษา

2 วัน

- จัดทารายงานความเสี่ยงพร้อมส่งข้อมูล ความเสี่ยง
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

3 วัน

เริ่มต้น
รับหนังสือสั่งการ
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

จัดทารายงานความเสี่ยง
สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
8) งานตรวจสอบภายใน

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

เขียนโดย งานแผนงานและประกันคุณภาพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแจ้งหนังสือ
กาหนดการตรวจสอบงบประมาณและครุภณ
ั ฑ์ เพื่อเข้า
ตรวจกองพัฒนานักศึกษา

1 วัน

- กองพัฒนานักศึกษา ประชุมหน่วยพัสดุและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมข้อมูล และอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้าตรวจ
- เตรียมรวบรวมข้อมูลเรื่องงบประมาณและ
รายละเอียดพัสดุครุภณ
ั ฑ์ของกองพัฒนานักศึกษาให้
พร้อมรับการตรวจ

2 วัน

- รับการตรวจสอบภายใน
- รอรับฟังผลการตรวจสอบภายใน หากมีข้อปรับปรุง
แก้ไขหรือข้อเสนอแนะต่างๆ รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อ
เตรียมตรวจในครั้งต่อไป

2 วัน
7 วัน

เริ่มต้น
รับหนังสือสั่งการ

เตรียมข้อมูล

รับการตรวจ

สิ้นสุด

5 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

1) งานพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททั่วไป

แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- จัดทำร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
- บันทึกข้อควำม ขออนุญำตแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
- จัดทำบันทึกข้อควำมและหนังสือออก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ให้
ผู้เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ เพือ่ กำหนด
ระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑ์กำรให้คะแนน ของผู้ขอรับทุนประเภท
ต่ำงๆ

2 วัน
8 วัน
16 วัน

- จัดประชุมคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ
1. ดำเนินกำรประชุม
2. บันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุม
- สรุปรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ
- เห็นชอบ ลงนำมประกำศ ระเบียบ - ไม่เห็นชอบ ไม่ลงนำม

1 วัน

- จัดทำประกำศ มหำวิทยำลัยฯ (กำรสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ)
- เกณฑ์กำรให้คะแนนของคณะกรรมกำรที่สัมภำษณ์ ทั้ง 5 คณะ

2 วัน
2 วัน

- จัดหำแหล่งทุน โดย จัดทำหนังสือออก และบันทึกข้อควำม ขอควำม
อนุเครำะห์สนับสนุนทุนกำรศึกษำ จำกท่ำนเจ้ำของทุนภำยนอกและภำยใน

3 วัน

เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา

จัดประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา
เห็นชอบ

2 วัน

3 วัน

ไม่เห็นชอบ

ระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษาทุน
ประเภทต่างๆ และเกณฑ์การให้คะแนนของ
คณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละคณะ

ปรับแก้

จัดหาแหล่งทุน และ
รวบรวมจานวนทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน

การขอรับทุนการศึกษา

- ร่ำง จัดทำ แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินชั่วครำว เล่มละ 50 ใบ 2 เล่ม
- บันทึกข้อควำม ขอส่งเงินทุนและขอออกใบเสร็จรับเงิน (ฝำกไว้กับ
มหำวิทยำลัยฯก่อน)

6 ชั่วโมง
4 วัน

- จัดทำประกำศ มหำวิทยำลัยฯ (กำรรับสมัคร)
- จัดทำบันทึกข้อควำม ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ และส่ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแบบฟอร์มกำรสมัครขอรับทุนกำรศึกษำให้เปล่ำ และถ่ำยสำเนำ
เอกสำรแบบฟอร์มขอทุน
- รับเอกสำรกำรสมัครขอรับทุน
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนใบสมัคร เพือ่ ให้ตรงกับคุณสมบัติ
ของผู
้ขอรับทุนประเภทต่
ำงๆ ที่ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำแล้ว
- รับเอกสำรทุ
นจำก 5 คณะ
และด
ำเนิ
น
กำรจั
ด
เรี
ย
งล
ำดั
ควำมจ
ำเป็น้ง ก่5อคณะ
นหลังพร้อมรำยชื่อแนบ
- สรุปยอดผู้สมัครขอรับทุนบกำรศึ
กษำทั

10 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
10 วัน
2500 นำที
4 วัน
150 นำที
4 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

1) งานพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททั่วไป

แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีการดาเนินการ

เตรียมการประชุม

จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ

1. บันทึกข้อควำม/ หนังสือออก (เชิญประชุม)
2. เตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม

9 วัน
24 วัน

- จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ

9 วัน

1. ดำเนินกำรประชุม
2. บันทึกและจัดทำรำยงำนกำรประชุม
- สรุปรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำ

9 วัน

- เห็นชอบ ลงนำมประกำศ ระเบียบ - ไม่เห็นชอบ ไม่ลงนำม

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ประกาศรายชื่อทุนและรายชื่อผู้
ได้รับทุน

ปรับแก้

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจาปี

การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ให้เปล่า

- จัดทำประกำศ มหำวิทยำลัยฯ (รำยชื่อ)
- จัดทำบันทึกข้อควำม ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ และส่ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- นัดประชุม ชี้แจง กำรจัดโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ และวิธกี ำรเขียน
และกรอกข้อมูลลงใบสำคัญรับเงินทุนและแนบหลักฐำน เขียนหนังสือ
ขอขอบคุณ และลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

- จัดทำโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ประจำปี
- จัดทำบันทึกข้อควำม ขออนุญำตและขออนุมัติโครงกำรฯ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
- จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน แบ่งงำน
- จัดทำบันทึกข้อควำม และจัดทำหนังสือออก ขอเรียนเชิญเป็นประธำน/
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ/ขอเรียนเชิญร่วมมอบทุนกำรศึกษำ พร้อมนำส่ง
ผู้เกี่ยวข้อง
- ประสำนทำงโทรศัพท์
- นักศึกษำที่มีรำยชื่อประกำศให้ได้รบั ทุนกำรศึกษำเข้ำรับมอบ
ทุนกำรศึกษำ ประจำปี
- แจ้งนักศึกษำทุนประเภทเรียนดี ประเภทควำมสำมำรถพิเศษ และ
ประเภทสร้ำงชื่อเสียงฯ เข้ำร่วมโครงกำร เพือ่ ช่วยงำนโครงกำรฯ
- จัดพิธมี อบทุนกำรศึกษำ
- สรุปโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ประจำปี

7 วัน
30 นำที
2 วัน
1 วัน
1230 นำที

- บันทึกข้อควำม ขออนุญำตเบิกเงินทุนกำรศึกษำ ประจำปี... ครั้งที.่ . ตำม
จำนวนหลักฐำนของนักศึกษำทุนที่เรียบร้อยก่อน ส่งเบิกจนครบทุกคน

16 วัน

- กระบวนกำรของงำนคลัง มหำวิทยำลัยฯ

90 นำที
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
วัน
2 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

1) งานพิจารณาทุนการศึกษา ประเภททั่วไป

แผนภูมิสายงาน

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

40 นำที

ติดตามการโอนเงิน/จ่ายเงินทุนให้กับนักศึกษา

- ติดตำมกำรโอนเงิน/จ่ำยเงินทุนให้กับนักศึกษำ กับงำนคลัง และแจ้ง
นักศึกษำทรำบ โดยกำร 1. แจ้งนักศึกษำให้ติดตำมยอดเงินโอนเข้ำบัญชี
ประมำณ 10-50 วัน 2. เมื่อทรำบวันโอน จะแจ้งผ่ำนทำงโอน

สรุปและรายงานผลทุนการศึกษา

- สรุปยอดผู้บริจำคทุนและยอดนักศึกษำที่ได้รบั ทุนกำรศึกษำ ประจำปี
- เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำพิจำรณำ
- เสนอต่อคณะกรรมกำส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย

4 ชั่วโมง
10 นำที
10 นำที

- รับแจ้งจำกผู้บงั คับบัญชีให้นักศึกษำทุนกำรศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรม
- ประสำนนักศึกษำทุนกำรศึกษำ ให้เข้ำร่วมกิจกรรม
- จัดพิมพ์ใบรำยชื่อนักศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรม
- ควบคุมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนั้น ๆ

30 นำที
90 นำที
30 นำที
12 ชั่วโมง

กาหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทุนการศึกษาเข้าร่วม

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
2) งานโต้ตอบหนังสือเข้าทุนการศึกษา ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

รับเรื่องเข้าจากภายนอก

งานทุนการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือเข้าทุนการศึกษา
ถูกต้อง

- ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำจำกภำยนอก ในระบบ excel
- แยกระดับชั้นควำมเร็วของหนังสือ

280 นำที
280 นำที

- อ่ำน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของเรื่อง ให้เข้ำใจ
- อ่ำนคำเกษียรที่มอบหมำยให้ดำเนินกำร

1120 นำที
56 นำที

- ตรวจสอบเอกสำรถูกต้อง ชัดเจน เอกสำรครบหรือไม่
- เอกสำรไม่ถูกต้อง ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

280 นำที
40 นำที

- จัดทำหนังสือออกภำยใน ภำยนอก ตำมต้นเรื่องแต่ละเรื่อง ที่ ขอ
ควำมอนุเครำะห์ ขอควำมร่วมมือ มำ หรือ อื่นๆ
- เช่น ขอให้รำยงำนผลกำรศึกษำ ขอให้รำยงำนควำมประพฤติ ของ
นักศึกษำทุน ต้องทำบันทึกข้อควำม เรียน อธิกำรบดี ขอควำม
อนุเครำะห์สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน หรือ ขอควำม
อนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ ทุนกำรศึกษำ จำก 5 คณะ จำก
ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย จำกงำนประชำสัมพันธ์กองพัฒนำนักศึกษำ

112 ชั่วโมง

- ประสำนนักศึกษำทุนกำรศึกษำประเภททั่วไป ให้ดำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ของท่ำนเจ้ำของทุน

800 นำที

ไม่ถกู ต้อง

หนังสือเข้าทุนการศึกษา

ประสานขอข้อมูลใหม่

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์

ติดตามนักศึกษาทุนประเภททั่วไป

จัดทาหนังสือออกภายนอก

- จัดเตรียมและรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำหนังสือออกถำยใน ภำยนอก

1456 ชั่วโมง
2240 นำที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)
มรภ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
2) งานโต้ตอบหนังสือเข้าทุนการศึกษา ประเภททั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

- ร่ำงหนังสือออภภำยใน ภำยนอก เสนอ ผู้อำนวยกำร เสนอรอง
อธิ
กำรบดี
ฝ่ำถยกิูกต้จอกำรนั
กศึนกกำรแก้
ษำ ไข
- หนั
งสือไม่
ง ดำเนิ

ตรวจสอบความถูกต้องของ

ระยะเวลาดาเนินการ

3360 นำที
100 นำที

- หนังสือถูกต้อง รองอธิกำรบดี ปฏิบตั ิรำชกำรแทนอธิกำรบดี ลงนำม

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

หนังสือออกภายใน / หนังสือออก
ภายนอก

ปรับแก้

ส่งหนังสือออกภายใน หนังสือภายนอก

เก็บหนังสือที่ดาเนินการแล้วเสร็จเข้าแฟ้ม
สิ้นสุด

- จัดพิมพ์หนังสือออภภำยใน หนังสือออกภำยนอก และเอกสำรแนบ
เพือ่ เตรียมนำส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำซองกรณีหนังสือออกภำยนอก ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือออกภำยนอก ปัม้ ระดับควำมเร็ว EMS / ลงทะเบียน /
ธรรมดำ
- หนังสือออกภำยนอก ประสำนขอใบนำส่งไปรษณีย์ จำก หน่วย
ธุรกำรกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี และนำจดหมำยถือไปส่งที่ไปรษณีย์เอง
(เก็บไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง)
- ถ่ำยสำเนำคู่ฉบับ แยกเข้ำแฟ้มแต่ละประเภท
- เก็บหนังสือเข้ำแฟ้ม 1. แฟ้มหนังสือออก 2. แฟ้มทุนที่เกี่ยวข้อง

56 ชั่วโมง
560 นำที
56 นำที
1680 นำที

3360 นำที
1120 นำที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
3) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทาสัญญา

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน
เริ่มต้น

รับแบบคายืนยันขอกู้ยมื เงิน
กยศ.

บันทึกกรอบวงเงิน
กรณีอนุมตั ิ

ประกาศผลการอนุมัติ

ตรวจสอบและบันทึก
จานวนเงินขอกู้ยืม

ตรวจสอบแบบยืนยันฯ

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีดาเนินการ

- จัดทากาหนดการขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ.
- จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเอกสารแบบคายืนยัน
การกู้ยืมเงิน กยศ.
- ตรวจรับเอกสารแบบคายืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ.
- ตรวจสอบเอกสารแบบคายืนยันการกู้ยืมเงิน กยศ.
- ประสานแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขเอกสารแบบคายืนยันการกู้ยืม
เงิน กยศ.(กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง)
- จัดแยกตามคณะ ทาไฟล์ สรุปเอกสาร
- เข้าระบบ e – Studentloan เพื่อดาเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าชีพในแต่ละภาค
ของผู้กู้ยืมเงินเป็นรายคนในระบบ e – Studentloan

ระยะเวลาดาเนินการ

15 วัน 3 ชั่วโมง

15 วัน

- จัดทาไฟล์รายชื่อ
- จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ

1 วัน

- เข้าระบบ e – Studentloan เพื่อดาเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในแต่ละภาค ของผู้กู้ยืม
เงินเป็นรายคน และพิมพ์แบบยีนยันฯ ของกู้ยืมเงินผ่านทาง
ระบบ e – Studentloan
- จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ เอกสารแบบ
ลงทะเบียนเรียนฯ
- จัดทาประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มาลงลายมือชื่อใน
แบบลงทะเบียนเรียนฯ
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- นักศึกษาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ

30 วัน

- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ
- ตรวจสอบแบบยันยันฯ ของผู้กู้ยืมเงินผ่านทางระบบ
e – Studentloan

20 วัน

รวบรวมแบบลงทะเบียน
เรียนฯ

-รวบรวมแบบลงทะเบี ย นเรี ย นฯของผู้ กู้ ยื ม เงิ น เสนอรอง
อธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาลงนาม(ผู้ มี อ านาจของ
สถานศึกษา)

จัดทาไปนาส่งแบบ
ลงทะเบียนเรียนฯ

- จัดทารูปเล่มใบนาส่งเอกสารสัญญาและแบบลงทะเบียนเรียน
- นาเอกสารสัญญาและแบบยืนยีนจานวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ส่ง
ไปรษณีย์ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธ. โอนเงินค่าเล่าเรียนเข้า
บัญชีของมหาวิทยาลัยฯ

สรุปตรวจสอบเงินคงค้าง
e-Audit ให้กองทุนฯ

- ตรวจสอบรายงานการโอนเงิน
- ปรับสภาพการเป็นนักศึกษา กยศ. ในระบบ PMIS
- ตรวจสอบค่าเล่าเรียนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จาก ระบบ
PMIS
- จัดทาหน้งสืออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

10 วัน

3 วัน 2 ชั่วโมง

40 วัน 2 ชั่วโมง

- เข้าระบบ e – Studentloan กรอกข้อมูลค่าเล่าเรียนให้กับ
นักศึกษาเป็นรายคน
5 วัน

สิ้นสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
4) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รับแบบคายืนยันขอกู้ยมื เงิน

มรภ.เพชรบูรณ์

แผนภูมิสายงาน
เริ่มต้น

รับแบบคาขอกู้ยืมเงิน
กยศ.

พิจารณาแบบคาขอกู้ยืม
เงิน กยศ.

บันทึกกรอบวงเงิน
กรณีอนุมตั ิ

ประกาศผลการอนุมัติ

ทาสัญญากูย้ ืมเงิน

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วิธีดาเนินการ

- จัดทาคู่มือผู้ปฏิบัติงาน กยศ.
- จัดทาคู่มือกู้ยืมเงิน กยศ.
- จัดทาแบบคาร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ.
- จัดทากาหนดการขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ.
- จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับเอกสารแบบคาขอ
กู้ยืมเงิน กยศ.
- ตรวจรับเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ.
- ตรวจสอบแบบคาขอกู้ยมื เงิน กยศ.
- ประสานแจ้งให้นักศึกษาแก้ไขแบบคาขอกู้ยืมเงิน กยศ. (กรณี
ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน)
- จัดแยกตามคณะ ทาไฟล์ สรุปเอกสาร
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- จัดทาวาระการประชุม
- ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์
- ประชุมพิจารณาการให้กู้ยมื เงิน กยศ.
- รายงานการประชุม
- เข้าระบบ e – Studentloan เพื่อดาเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วเนื่องกับการศึกษาและค่าชีพในแต่ละภาค
ของผู้กู้ยืมเงินเป็นรายคนในระบบ e – Studentloan
- จัดทาไฟล์รายชื่อ
- จัดทาประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์กู้ยมื เงิน กยศ.
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสัญญากูย้ ืมเงิน กยศ.
- จัดทาประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เข้าทาสัญญาใน
ระบบ e – Studentloan
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- พิมพ์สัญญาในระบบ e – Studentloan ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
- นักศึกษาลงชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.

ระยะเวลาดาเนินการ

30 วัน 3 ชั่วโมง

1 วัน

30 วัน

2 วัน 2 ชั่วโมง

40 วัน 3 ชั่วโมง

25 วัน
ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน

ตรวจสอบและบันทึก
จานวนเงินขอกู้ยืม

ตรวจสอบแบบยืนยันฯ

- ตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
-ประทับตรามหาวิทยาลัยและประทับตราชื่อและตาแหน่งของผู้
มีอานาจในสถานศึกษา
-เข้าระบบ e – Studentloan เพื่อดาเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ในแต่ละภาค ของผู้กู้ยืม
เงินเป็นรายคน
- พิมพ์แบบยีนยันฯ ของกู้ยืมเงินผ่านทางระบบ
e – Studentlon
- จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ เอกสารแบบ
ลงทะเบียนเรียนฯ
- จัดทาประกาศให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. มาลงลายมือชื่อใน
แบบลงทะเบียนเรียนฯ
- จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ แจ้ง 5 คณะ
- นักศึกษาลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ

รวบรวมสัญญาและ
แบบลงทะเบียนเรียนฯ

- ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ
- ตรวจสอบแบบยันยันฯ ของผู้กู้ยืมเงินผ่านทางระบบ
e – Studentloan
-รวบรวมสัญญาและแบบลงทะเบียนเรียนฯของผู้กู้ยืมเงินเสนอ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาลงนาม(ผู้ มี อ านาจของ
สถานศึกษา)

จัดทาไปนาส่งสัญญาและ
แบบลงทะเบียนเรียนฯ

- จัดทารูปเล่มใบนาส่งเอกสารสัญญาและแบบลงทะเบียนเรียน
- นาเอกสารสัญญาและแบบยืนยีนจานวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ส่ง
ไปรษณีย์ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธ. โอนเงินค่าเล่าเรียนเข้า
บัญชีของมหาวิทยาลัยฯ

สรุปตรวจสอบเงินคงค้าง
e-Audit ให้กองทุนฯ

สิ้นสุด

- ตรวจสอบรายงานการโอนเงิน
- ปรับสภาพการเป็นนักศึกษา กยศ. ในระบบ PMIS
- ตรวจสอบค่าเล่าเรียนของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จาก ระบบ
PMIS
- จัดทาหน้งสืออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.
-เข้าระบบ e – Studentloan กรอกข้อมูลค่าเล่าเรียนให้กับ
นักศึกษาเป็นรายคน

20 วัน 3 ชั่วโมง

15 วัน

6 วัน
5 วัน 1 ชั่วโมง

40 วัน 2 ชั่วโมง

5 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
5) งานส่งเสริมอาชีพและจัดหางาน

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

เริ่มต้น
รวบรวมข้อมูล
ไม่อนุมตั ิ

ขออนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ

ดาเนินโครงการ

จัดทาเครื่องมือประเมิน และเก็บข้อมูลทางสถิตไิ ว้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผลการ
จัดกระทาข้อมูลรายงานปัญหาอุปสรรค์ในรอบปีและ
นาเสนอการปรับปรุงแก้ไข

สรุปเล่ม/รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
สิ้นสุด

- รวบรวมข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมอาชีพ
และจัดหางาน
- ผลการดาเนินงานด้านส่งเสริมอาชีพ และจัดหางาน
ในปีที่ผ่านมา
- จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และ
จัดหางาน
- จัดทาโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครง
ประชาสัมพันธ์การจัดหางาน , โครงการสร้างอาชีพ
เสริมแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
- เช่นเขียนโครงการ , ร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และ บันทึกข้อความเป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์งานว่างรายเดือน
- ให้คาปรึกษาแนะนาอาชีพระหว่างเรียน
- ฝึกประสบการณ์สร้างอาชีพ
- ประสานกับหน่วยงานภายนอก และภายในเพื่อนา
นักศึกษาไป สมัครงาน
- จัดทาแบบสัมภาษณ์นักศึกษา เกี่ยวกับความ
ต้องการการประกอบอาชีพระหว่างเรียน
- นาข้อมูลของโครงการต่างๆ ลงในเว็บไซด์ของมหา
ลัย
- จัดทาสถิติ การได้ทางานของนักศึกษา
- นาข้อมูลของโครงการต่างลงในเว็บไซด์ของมหาลัย
- ตรวจสอบยอดการเข้าชมเว็บไซด์มหาลัยของ
โครงการต่างๆที่หน่วยแนะแนวฯได้ทาพร้อมนาเสนอ
ในเล่มสรุปรายงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

10 วัน

5 วัน

14 วัน

1 วัน

3 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
6) งานห้องสมุดแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

เริ่มต้น
รวบรวมข้อมูล
ไม่อนุมตั ิ

ขออนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ

ดาเนินโครงการ

จัดทาเครื่องมือประเมิน และเก็บข้อมูลทางสถิตไิ ว้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผลการ
จัดกระทาข้อมูลรายงานปัญหาอุปสรรค์ในรอบปีและ
นาเสนอการปรับปรุงแก้ไข

สรุปเล่ม/รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
สิ้นสุด

- รวบรวมข้อมูลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยห้องสมุด
แนะแนวการศึกษา และอาชีพ
- ศึกษาผลการดาเนินงานด้านห้องสมุดแนะแนวฯในปีที่
ผ่านมา
- จัดทาแผนการดาเนินงานด้านห้องสมุดแนะแนว

ระยะเวลาดาเนินการ

10 วัน

- จัดทาโครงการปรับปรุงห้องสมุดแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ
- เช่นเขียนโครงการ , ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
บันทึกข้อความเป็นต้น

5 วัน

- จัดหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษา และ
อาชีพเข้าห้องสมุด
- บริการให้นักศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุดอาชีพ และแนะนา
หนังสือที่เหมาะแก่นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ
- ตรวจสอบสถิติการเข้าใช้บริการ
- จัดทาสมุดบันทึกการการยืมหนังสือแนะแนวอาชีพ
- จัดทาใบลงเวลานักศึกษาผู้ใช้บริการห้องแนะแนว
การศึกษา และห้องสมุดอาชีพ
- นาข้อมูลของโครงการต่างๆรลงในเว็บไซด์ของมหาลัย

14 วัน

- สรุปยอดการยืมหนังสือแนะแนวอาชีพในสมุดบันทึกการ
การยืมพร้อมนาเสนอในเล่มสรุปรายงาน
- สรุปยอดผู้ใช้บริการห้องแนะแนวการศึกษา และห้องสมุด
อาชีพตามใบลงเวลาพร้อมนาเสนอในเล่มสรุปรายงาน
- นาข้อมูลของโครงการต่างๆรลงในเว็บไซด์ของมหาลัย
- ตรวจสอบยอดการเข้าชมเว็บไซด์มหาลัยในโครงการที่
หน่วยแนะแนวฯได้ทาพร้อมนาเสนอในเล่มสรุปรายงาน

3 วัน

1 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
7) งานแนะแนวนักศึกษา

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

เริ่มต้น
รวบรวมข้อมูล
ไม่อนุมัติ

ขออนุมัติ
โครงการ
อนุมัติ

ดาเนินโครงการ

จัดทาเครื่องมือประเมิน และเก็บข้อมูลทางสถิตไิ ว้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผลการ
จัดกระทาข้อมูลรายงานปัญหาอุปสรรค์ในรอบปีและ
นาเสนอการปรับปรุงแก้ไข

สรุปเล่ม/รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล
สิ้นสุด

- รวบรวมข้อมูลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแนะแนว
นักศึกษา
- ศึกษาผลการดาเนินงานด้านการแนะแนวนักศึกษาในปีที่
ผ่านมา
- จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการแนะแนวนักศึกษา
- จัดทาโครงการแนะแนวนักศึกษา
- โครงการบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
- โครงการปัจฉิมนิเทศ
- เขียนโครงการ , ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
บันทึกข้อความเป็นต้น
- บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ การ
ดารงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และส่งเสริมอาชีพ
- ตรวจสอบสถิตินักศึกษาการเข้าใช้บริการให้คาปรึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ

10 วัน

5 วัน

14 วัน

- จัดทาแบบบันทึกการให้คาบริการปรึกษารายบุคคล
- จัดทาแบบฟอร์มบันทึกการให้คาปรึกษา (เป็นรายกรณี)
แก่นักศึกษา
-นาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโครงการลงในเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย

1 วัน

- นาแบบบันทึกการให้คาบริการปรึกษารายบุคคลมาสรุป
ประเมินการให้บริการพร้อมนาเสนอในเล่มสรุปรายงาน
- นาข้อมูลของโครงการต่างๆรลงในเว็บไซด์ของมหาลัย
- ตรวจสอบยอดการเข้าชมเว็บไซด์มหาลัยในโครงการที่
หน่วยแนะแนวนักศึกษาได้ทาพร้อมนาเสนอในเล่มสรุป
รายงาน

3 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow)
8) งานที่ได้รับมอบหมาย

เขียนโดย งานทุนการศึกษาและแนะแนวอาชีพ
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มรภ.เพชรบูรณ์
แผนภูมิสายงาน

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

เริ่มต้น

รับคาสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย

- รับคาสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย

1 วัน

- ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
- ดาเนินการตามความเห็นของผู้บงั คับบัญชา

1 วัน

- ดาเนินการด้านเอกสาร การประสานงาน การจัดทา
หนังสือออกภายใน หนังสือออกภายนอก ประชาสัมพันธ์
ส่งเอกสารภายใน-ภายนอก เข้าร่วมประชุม

1 วัน

- ดาเนินการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย

5 วัน

ไม่อนุมัติ

ตรวจสอบความถูก
ต้อง/ให้ความเห็นชอบ
ของงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

งานที่ได้รับมอบหมาย

ปรับแก้/ยกเลิก

ดาเนินการแล้วเสร็จตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

สิ้นสุด

