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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมา ความจ าเปน็ และความส าคัญ 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม โดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ

คณะบริหารศาสตร์ขึ้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึ งได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอน

สาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการ

จัดตั้งคณะนิติศาสตร์” โดยได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลง

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้น  จึงได้

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์”และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย     

ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             

สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 

ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร

องค์การ 

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  และหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและ

ได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

 ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร

มหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  และรัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 
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2548 แล้ว ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วน

งานในก ากับของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพ่ือ

รองรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความต้องการ

ศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตนในเดือนกันยายน 

2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ 

คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้าน

กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน 

  

 การด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชา

นิติศาสตร์ ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ หมวดวิชา

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หมวดวิชากฎหมายมหาชน และ

หมวดวิชานิติบูรณาการศาสตร์ ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) ท าหน้าที่ให้บริการ

วิชาการทางกฎหมายและให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจทั่ว ไป และส านักงานเลขานุการคณะ

นิติศาสตร์  ท าหน้าทีส่นับสนุน และส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ต่างๆ สนับสนุนงาน

ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การประกันคุณภาพ

การศึกษา  การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและทักษะการด ารงชีวิต การบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การ

พัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะให้เกิดการขับเคลื่อนไปตามต่อเนื่อง 

 งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ เป็นงานหนึ่งในส านักงานเลขานุการคณะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 

27 สิงหาคม 2547 โดยภารกิจแรกของงานนโยบายและแผน คือ จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน งานนโยบายและแผนจึงเป็นสายงานหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้คณะด าเนินงานตาม

ทิศทางหรือเป้าหมายที่คณะก าหนด และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย จากภาระงานที่ต้องมี

การปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละยุคสมัยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

งบประมาณของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระบบการประกันคุณภาพ การจัดท า

แผนปฏิบัติราชการ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงต้องศึกษาสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในภารกิจหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์สามารถด าเนินงานตามแนวทาง

ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง งานนโยบายและแผน จึงได้จัดท าเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบาย

และแผนขึ้น โดยมีขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงานที่จะเอ้ือประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร

เสนอของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนปฏิบัติการต่างๆ

ของคณะโดยส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และใช้ในการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
ในจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได ้

1.2.3 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏบิัติงานในการตอบค าถามของผู้ใช้บริการ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏบิัติงานแทนกัน 

1.3.3 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบค าถามของผู้ใช้บริการ 
 
1.4 ขอบเขตของการจดัท าคูมื่อ 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งนีค้รอบคลุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนการใช้จ ่ายงบประมาณ การบันทึกแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต่ข้ันตอนการวิเคราะห ์จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จัดท าแบบประเมินความมาตรฐานควบคุมภายใน 

และการจัดท ารายงานประจ าปี  
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 งานแผนและงบประมาณ หมายถึง แผนงาน แผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน ของคณะนิติศาสตร์ 

 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หมายถึง แผนการจัดการความเสี่ยง แผนการควบคุม
ภายใน และการติดตาม ประเมินผลตามแผนของคณะนิติศาสตร์ 

 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนที่ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปีจัดท าขึ้นภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานที่รับผิดชอบให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  

 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนที่ใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้สามารถด าเนินไปอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนการบริหารจัดการกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนกลยุทธ์ (ด าเนินงานตามปีการศึกษา) 

  แผนการควบคุมภายใน หมายถึง แผนที่มีการก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน 
และน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ด าเนินการตามปีงบประมาณ) 

งบประมาณแผ่นดิน  หมายถึง งบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือด าเนินงาน

ให้บรรลุตามเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยเป็น

ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล

เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน โดย

เพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณและค านึงถึงความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณจากเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่

ได้มาจาก 80 %  ของรายรับของค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย ฯ  น ามาจัดสรรเป็น

งบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ 
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  การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบน ามาวิเคราะห์ว่า

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเพ่ือน าสารแนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผล

โครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะนิติศาสตร์สนเทศท่ีได้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือให้ได้

ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการโดยการเก็บรวบรว 

มข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

  สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ส่วนราชการ หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

  อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน

ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 

2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กฎระเบียบและเอกสารประกอบการท างานด้านการบริหารและจัดท างบประมาณ   

  1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ . 2561  

  2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ . 2561  

  3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ . 2561 

  4. ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน  

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ .ศ . 2546 

  6. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ 

  7. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องด้านงบประมาณ 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ .ศ.2560 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  ฉบับที(่2) 
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  ฉบับที(่3) 
 
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการท างานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 1. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
 2. พระราชบัญญัติ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านแผน 
 1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ .ศ.2549 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 
 3.มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2553 
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

 
 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018120309481617.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018090416060598.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018090416060515.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018090416060541.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2015111215480323.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2015111215480397.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2015111215480374.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2018010813431681.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2018010813431681.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018050710563083.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/03f2018110209585799.pdf
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2.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัต ิงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
2.2.1 งานแผนและงบประมาณ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การบันทึกแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 2.2.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การจัดท าแผนการบรหิารความเสี่ยง 

 การจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

 2.2.3 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 การประสานงานกับต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดและ/หรือ เป็นผลจากการท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 

 อ านวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เจรจาความร่วมมือ ศึกษาดูงาน 

หรือกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ ณ ต่างประเทศ 

2.3 วิธีการปฏิบัติงาน 

 ตามหลักการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  

ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
1. งานแผนและงบประมาณ  
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ตามนัยแห่งกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี
บทบัญญัติ 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้  
(1) ก่อนด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นล่วงหน้า  
(2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมี 
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดของ
ความส าเร็จของภารกิจ 
(3( ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของที่ กพร. ก าหนด ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  

- การบันทึกรายจ่าย
งบประมาณในระบบ 
UBUFMIS 

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายในจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน
งบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ โดยน าระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน 
UBUFMIS เพ่ือให้ทราบมิติการใช้จ่ายงบประมาณเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- การจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ  .ศ .
2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่ งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ”              
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
     การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  โดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบการประกัน -3- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
     ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ข้อ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ                  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ มีเกณฑ์ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ข้อ 1   พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
ข้อ 2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยใน

แต่ละหลักสูตร สัดส ่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแขง่ขัน 

ข้อ 3   ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และร ะบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

2.งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
   - การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 
   - การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนดแนวทางการด ำเนินการด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ ำปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2561 เพ่ือให้
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดขึ้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ เพ่ือให้ทุกคณะ หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นที ่1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ระดับคณะ /หน่วยงาน  :ก ำหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แล้วก าหนดขั้นตอนหลักใน
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักของ
หน่วยงาน 
ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ 
1  (ระดับคณะ/หน่วยงาน  
     (1 (ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มงาน  /กอง /งาน ในแต่ละคณะ /หน่วยงาน 
เป็นผู้เสนอ ปัญหา /อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
     (2   (คณะ /หน่วยงาน โดยผู  ้บริหารหรือคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
พิจารณาระบุและ วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะ /หน่วยงาน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลที่บุคลากรใน หน่วยงานเสนอ มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 3 การประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง  
     (1( การประเมินความเสี่ยง ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
จะต้องประเมินความ เสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยให้ระดับ
คณะ  /หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัยด า เนินการประเมินความเสี่ยง ใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความ
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ภาระงาน วิธีการปฏิบัติงาน 
เสี่ยงที่พบในหน่วยงาน โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่
แตกต่าง ออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน 
     (2( การจัดล าดับความเสี่ยง ให้พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ดังนี้  
          1  (ความเสี่ยงที่มีระดับ ต่ า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
          2  (ความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ระดั บสูง และระดับสูงมาก ให้พิจารณา
ก าหนดแผนบริหาร ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
ขั้นที่ 4 การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
ขั้นที่ 5 การก ำกับติดตามและประเมินผล กรอบระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
รอบปีงบประมาณ โดยที่ผู้รับผิดชอบร่วม จะต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ยังผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบหลัก จะต้องรายงานผลการด าเนินงานมายัง
กองแผนงาน ภายใน 5 วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาส โดยก าหนดการติดตาม
และประเมินผล จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาส 2    (ณ  31มีนาคม   (ครั้ง
ที่  2 ณ สิ้นไตร มาส 3    (ณ  30 มิถุนายน   (และ ครั้งที่  3 ณ สิ้นไตรมาส 4    (ณ  30 

กันยายน /สิ้นปีงบประมาณ(  
3. งานวิเทศสัมพนัธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดและ/หรือ เป็นผล

จากการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ 
3. ด าเนินการรับนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน 
4. ให้ค าแนะน า/ปรึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ 

 
2.4 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

2.4.1 งานแผนและงบประมาณ 
มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
1. การด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด  

  2. การอ้างอิงข้อมูลในการรายงานควรเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและก าหนดขอบเขตของระยะเวลาใน
การน าข้อมูล 
 
 2.4.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ต้องมีตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
2. การระบุความเสี่ยง ต้องระบุสาเหตุหลักให้ได้ แยกแยะสาเหตุและผลกระทบออกจากกัน ไม่ควร

น าผลกระทบมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง การควบคุมท่ีไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ความเสี่ยง เช่น ระบบการ
จัดเก็บเอกสารไม่ดีพอ เป็นต้น  
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 2.4.3 งานวิเทศสัมพันธ์ 
มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ต้องระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น เรื่องท่ี
ประสาน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย วันเวลาเวลาไปรับ-ส่ง สถานที่ที่ไปรับ-ส่ง เป็นต้น 
  2. ต้องศึกษาการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาท วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ต้อง
ประสานงาน 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือ 
ประกอบการก าหนดนโยบาย 

(2) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมนิผลการ ด าเนินงานตามแผนและโครงการ 
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่  เจ้าหน้าที ่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้ 

การด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้ 
เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว ้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนนิงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ 
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการไดร้ับทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ  
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3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ลักษณะงานของงานนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ มีภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

(1) ชว่ยศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ประสานแผน ประมวล

แผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 

1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ

นิติศาสตร ์

2. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน

คณะนิติศาสตร ์

3. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในของคณะนิตศิาสตร ์

(2) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมนิผล

การ ด าเนินงานตามแผนและโครงการตา่ง ๆ ซึ่งเป็น

แผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การ

ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรล ุ

ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้

1. จัดท าแผนพฒันาระยะต่างๆ 

2. จัดท าแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ป ี

3. จัดท าค าของบประมาณแผน่ดินประจ าปี 

4. จัดท าค าของบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปี 

5. จัดท าแผนอัตราก าลัง พนักงานเงินรายได/้ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

6. จัดท าแผนงาน/โครงการ/การจัดท าค ารับรองการปฏบิัติ

ราชการ ตาม กพร./ ปปช. 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. จัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 

9. จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 

10. การปรับแผนรายจา่ยงบประมาณ 

11. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าป ี

12. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 

13. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 

คณะนิติศาสตร ์

14. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินคณะนิติศาสตร ์

15. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

16. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17. ติดตาม สรปุ วิเคราะห ์รายงานผลการการ 

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม 

ภายใน 

18. จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก 

(3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้

คำปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ 

ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้

สามารถปฏบิัติงานได้อยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธภิาพ และ

ปฏิบัติหนา้ที่อืน่ที่เก่ียวข้อง 

1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผน การเขียน
โครงการประกอบการจัดท าแผนที่ด ีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กับผูน้ านักศึกษา 
2. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานนโยบายและ

แผนผ่านเว็บไซด์คณะนิติศาสตร ์

3. จัดท ารายงานประจ าป ี

2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างาน

ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ 

การด าเนนิงานบรรลุตามเปา้หมายและผลสมัฤทธิ์ที่ก าหนด 

1. จัดท าแผนพฒันาระยะต่างๆ 

2. จัดท าแผนกลยทุธ์ระยะ 5 ป ี

3. จัดโครงการสัมมนาเชงิปฏบิตัิการเพื่อการระดม

ความเห็นในการวางแผนอย่างมสี่วนร่วมของบุคลากรคณะ

นิติศาสตร ์

4. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนกลยทุธ์คณะ

นิติศาสตร ์

5. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนกลยทุธ์ทางการเงิน

คณะนิตศิาสตร ์
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน 

6. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคมุภายในของคณะนิติศาสตร ์

7. จัดท ารายงานตน้ทุนต่อหน่วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการวางแผนปีถัดไป 

8. จัดท ารายงานค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนปีถัดไป 

3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ 

เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิต์ามที่ก าหนดไว ้

1. ประสาน ติดตาม ให้ค าแนะนำในการด าเนนิงาน การ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร ์
2. ประสาน ติดตาม ให้ค าแนะนำในการด าเนนิงาน 

การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัติการ

ประจ าปแีละแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
3. ประสาน ติดตาม ให้ค าแนะนำในการด าเนนิงาน 

การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพื่อสรา้งความเข้าใจหรือความรว่มมือในการด าเนนิงาน

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

(1) ให้คำปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร ่ถ่ายทอด

ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้

ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ 

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน ์

1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผน การเขียน
โครงการประกอบการจัดท าแผนที่ด ีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กับผูน้ านักศึกษา 
2. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานนโยบายและ

แผน ผ่านเว็บไซด์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

3. จัดท ารายงานประจ าป ี
(2) จดัเก็บข้อมลูเบื้องตน้ และให้บริการข้อมูลทางวชิาการ 

เก่ียวกบัดา้นวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บคุลากรทัง้

ภายในและภายนอกหนว่ยงาน นักศึกษา ตลอดจน

ผู้รับบริการได้รบัทราบข้อมลูและความรู้ตา่งๆที่เปน็

ประโยชน์ สอดคล้อง และสนบัสนนุภารกิจของหนว่ยงาน

และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ และมาตรการตา่งๆ 
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คณะนิติศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะ
นิติศาสตร์ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 

กลุ่มงานวางแผน ประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ 

กลุ่มงานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

หมวดวิชากฎหมายเอกชน
และธุรกิจ 

หมวดวิชากฎหมายมหาชน 

หมวดวิชากฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม 

หมวดวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

หมวดวิชานิติบูรณาการ
ศาสตร์ 

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย 

 
3.3 โครงการสร้างส่วนงานภายในคณะนิติศาสตร์ 
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คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

นายขรรค์เพชร   ชายทวีป 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ 

นางเพชรัตน์  แสนทวีสุข 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา 

 นางศุกัญญา ล้ าเลิศ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาวธิติวรรณ  บุตรศิริ 

หัวหน้ากลุ่มงานแผน ประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 

นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว 

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งก าแหง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิร ิ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและพันธกิจ

สังคม  

นายสหรัฐ  โนทะยะ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
กิจการพิเศษ   

ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา  

นางมณฑิรา  แก้วตา 

คณะกรรมการ 

ประจ าคณะ 

3.4 โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร ์
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3.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นางสาวภิรมย์พร  ไชยยนต์ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะนิตศิาสตร์ 
นางเพชรรัตน์  แสนทวีสุข 

หัวหน้ากลุ่มงานแผน ประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
*นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางอารียา สาวิสิทธิ์ 

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ์ 

* คือ ผู้จัดท าคู่มือ 
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3.6 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

งานนโยบายและแผน มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
3.6.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

3.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.6.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

3.6.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3.6.5 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

3.6.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

งานนโยบายและแผน มีการด าเนินงานในด้าน  

1) งานแผนและงบประมาณ  

2) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

3) งานวิเทศสัมพันธ์ 

มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของส่วนงานนโยบายและแผน 

“เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศด้านนโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์ 

ทีพ่ัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม” 

พันธกิจของส่วนงานนโยบายและแผน 

1. อ านวย ประสาน ประมวล วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

2. จัดท าและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

3. วิเคราะห์และเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

4. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและ

แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

5.น าผลที่ได้จากการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการท างาน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีคุณภาพ 

6.ด าเนินการบริหารโครงการพิเศษตามยุทธศาสตร์ 

7. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม (USR: University Social Responsibility)  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของงานนโยบายและแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 

การพัฒนาระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ควบคู่กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างมีอัตลักษณ์ 

เป้าประสงค์ 

1.1 มีระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในระดับคณะที่สามารถแปรกลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รายบุคคล 

สามารถสะท้อนพัฒนาการของคณะที่เป็นไปอย่างสอดคล้อง มีทิศทางในทุกระดับ 

ทั้งสามารถก ากับและผลักดันการด าเนินการและผลลัพธ์ได้อย่างสัมฤทธิผล 

1.2 มีระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับคณะ กลุ่มงานที่ไม่เพียงเสริมสร้างพัฒนาการอย่างเข้มแข็งของ

คณะหากแต่มีทิศทางเคียงคู่และสอดรับไปกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

1.3 มีการพัฒนาคณะตามแผนกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการบริหารและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนใต้ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

กลยุทธ์ 

1. สร้างความเชื่อมโยง และกลไกผลักดัน ระหว่าง “งบประมาณด้านกลยุทธ์การด าเนินการตามนโยบาย 

ทิศทางตามกลยุทธ์ของคณะและผลความส าเร็จในการด าเนินการเหล่านั้น”กับกลุ่มงานภายในคณะ 

2. พัฒนาระบบงานบริหารนโยบายและแผนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ที่สามารถผสานกลืนระบบคุณภาพภายนอกต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการมีส่วน

ร่วมจากประชาคมในทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบการบริหารแผนและงบประมาณที่เป็นมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมการท างานที่มีการตัดสินใจด้วยทีมงาน ที่มิใช่มุ่งเพียงสนับสนุนและบริการหากมุ่งที่จะ

สร้างสรรค์และให้เกิดโอกาสและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ 

2.2 พัฒนาระบบงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใสที่สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในความเป็นมือ

อาชีพของแต่ละสาระหน้าที่เชิงลึก 

2.3 มีวิถีการท างานที่ทันสมัย เปิดกว้างด้วยระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทิศทาง 

มีความม่ันคง ทันสมัยสามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 
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กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศตามทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์เพ่ือให้

วิธีและวิถีการท างานของบุคลากรทุกคน สามารถใช้ IT ในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่า ความคล่องตัวและ

ความรวดเร็วของกระบวนงานการให้บริการ และการบริหารงานโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์ได้อย่างมือ

อาชีพ 

2. เสริมสร้าง เปิดโอกาส และผลักดันโดยถือเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบที่บุคลากรทุกคนต้องพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงองค์ความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนได้ในระดับแนวหน้า         

ทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่างๆที่ต้อง

เผชิญ 

 

3.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนผังการปฏิบัติงาน (WORK FLOW) มีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 การจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
 การปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ 
 การขอปรับแผนครุภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ 
 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์ 
 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ติดตาม สรุป วิเคราะห ์รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
 จัดท ารายงานประจ าปี 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนกลยทุธ ์

สามารถประยุกต์ใช้ในการจดัท าแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ได้ เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง
1 ระดมสมอง swot matrix ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่า

เป้าหมาย และร่าง แผนกลยุทธ์ร่วมกัน

บุคลากรในคณะทุกคน

2-3 วัน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

สัมมนา

2 งานนโยบายและแผน จดัท าร่างแผนกลยุทธ์โดยน า

ข้อมูลจากการประชุมระดมสมองมา

งานนโยบายและแผน

3-7 วัน

ร่าง แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์

3 เสนอวาระต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา งานนโยบายและแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1 วัน

แบบเสนอวาระต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ

4 หลังจากปรับข้อมูลตามมติคณะกรรมการประจ า

คณะ งานนโยบายและแผนน าส่ง ร่าง แผนฯ ไปยัง

กองแผนงานเพื่อตรวจทาน

งานนโยบายและแผน

1 วัน

ร่าง แผนกลยุทธ์ที่ผ่านมติ

คณะกรรมการประจ าคณะ

5 กองแผนงานน าเสนอวาระต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน
1 วัน

(ตามปฏิทนิการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

6 กองแผนงานน าเสนอวาระต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน
ตามปฏิทินการ

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจง้มติที่ประชุมมายัง

คณะ

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย
ภายใน 7 วัน

หลังจากรับรอง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

8 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บุคคลากรใน

คณะทราบ

งานนโยบายและแผน 1 วัน เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

9 จัดประชุมเพือ่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคม/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพือ่ท าความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบติัในทศิทาง

เดียวกัน

มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไป

ด าเนนิการ เพือ่ใหแ้ผนไปสู่การปฏิบติัอย่างเปน็รูปธรรม

งานนโยบายและแผน 1 วัน เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ ์

จัดท า ร่าง แผนกลยุทธ์ 

เสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส่ง ร่าง แผนกลยุทธ์ไปยัง
กองแผนงานเพื่อตรวจทาน 

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน 
มติที่ประชุมมายังคณะ 

เผยแพร่ เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ 

กระบวนการเผยแพร่แผนสู่รายบุคคล 

NO 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง
1 ผู้รับผิดชอบโครงการจดัท ารายละเอียดค าของบประมาณตาม

แบบฟอร์มทีก่ าหนดส่งงานนโยบายและแผนเพือ่ตรวจทาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ มิ.ย. - ก.ค. 

7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด

โครงการเพือ่จดัท าค าขอ

งบประมาณ

2 งานนโยบายและแผนตรวจทานโครงการในเร่ืองความสอดคล้องกบัแผนกล

ยุทธ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และงบประมาณในโครงการ
งานนโยบายและแผน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

มิ.ย.- ก.ค.

7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด

โครงการเพือ่จดัท าค าขอ

งบประมาณ

3 งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลจากค าของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ

โครงการจดัท าข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปีลงในแบบฟอร์ฒ DATA 

PROJECT

งานนโยบายและแผน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

4 งานนโยบายและแผนเสนอวาระต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่

พิจารณาค าชองบประมาณ

งานนโยบายและแผน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทนิการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ

คณะกรรมการประจ า

คณะ

5 จากมติคณะกรรมการประจ าคณะ งานนโยบายและแผนส่งค าขอ

งบประมาณไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน 1 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

6 กองแผนงานตรวจสอบ DATA PROJECT หากไม่มีการแก้ไข กอง

แผนงานน าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณา

กองแผนงาน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

7 จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอวาระ

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

กองแผนงาน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทนิการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

8 จากมติสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจง้เวียนมติ

การพิจารณาวาระกลับมายังคณะ

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

1 วัน บันทึกข้อความแจง้เวียน

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

9 งานนโยบายและแผนแจง้เวียนผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ

ทราบ

งานนโยบายและแผน 1 วัน บันทึกข้อความแจง้เวียน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

โครงการทราบถึงมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดค า
ของบประมาณ 

ตรวจทานรายละเอียด 
ค าของบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

เสนอค าของบประมาณไปยงั
กองแผนงาน 

กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน 
มติท่ีประชุมมายังคณะ 

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ 

จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
(DATA PROLECT) 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง
1 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า

รายละเอยีดค าของบประมาณตาม

แบบฟอร์มท่ีก าหนดส่งงาน

นโยบายและแผนเพือ่ตรวจทาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ มิ.ย. - ก.ค. 

7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอยีด

โครงการเพือ่จัดท าค าขอ

งบประมาณ

2 งานนโยบายและแผนตรวจทาน

โครงการในเร่ืองความสอดคล้องกบั

แผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย และ

งบประมาณในโครงการ

งานนโยบายและแผน มิ.ย.- ก.ค.

7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอยีด

โครงการเพือ่จัดท าค าขอ

งบประมาณ

3 งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล

จากค าของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ

โครงการจดัท าข้อมูลแผนปฏิบติัการ

ประจ าปลีงในแบบฟอร์ฒ DATA 

PROJECT

งานนโยบายและแผน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

4 งานนโยบายและแผนเสนอวาระ

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่

พิจารณาค าชองบประมาณ

งานนโยบายและแผน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทินการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ

5 จากมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

งานนโยบายและแผนส่งค าขอ

งบประมาณไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน 1 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

6 กองแผนงานตรวจสอบ DATA 

PROJECT หากไม่มีการแกไ้ข กอง

แผนงานน าเสนอวาระต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณา

กองแผนงาน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

7 จากมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอ

วาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองแผนงาน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทินการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

8 จากมติสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

เวียนมติการพิจารณาวาระกลับมา

ยังคณะ

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

1 วัน บันทึกขอ้ความแจ้งเวียน

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

9 งานนโยบายและแผนแจ้งเวียน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ

ทราบ

งานนโยบายและแผน 1 วัน บันทึกขอ้ความแจ้งเวียน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

โครงการทราบถงึมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายละเอียดค า
ของบประมาณ 

ตรวจทานรายละเอียด 
ค าของบประมาณเพ่ือจัดท าแผนการใช้จ่าย

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

เสนอค าของบประมาณไปยังกอง
แผนงาน 

กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน 
มติที่ประชุมมายังคณะ 

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ 

จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(DATA PROLECT) 

NO 

NO 

N

NO 

NO 
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ข้ันตอนการจัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์  / แผนครุภัณฑ์ ICT 
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี

คณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์

คงเหลือประจ าปี

3 วัน ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ

ประจ าป ีคณะนิติศาสตร์

2 งานพัสดุจัดท าแบบฟอร์มส ารวจ

ความต้องการครุภัณฑ์เพือ่

ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ

งานพสัดุ 7 วัน แบบฟอร์มแผนความ

ต้องการครุภัณฑ์

3 งานนโยบายและแผนร่วมกบังาน

พัสดุจัดท าแผนรายการครุภัณฑ์

ตามความต้องการเรียงล าดับตาม

ความจ าเป็นและความส าคัญ ตาม

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

งานนโยบายและแผน

งานพัสดุ

1-3 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

4 งานนโยบายและแผนตรวจทาน

โครงการในเร่ืองความสอดคล้องกบั

แผนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเปา้หมาย และ

งบประมาณในโครงการ

งานนโยบายและแผน มิ.ย.- ก.ค.

7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอยีด

โครงการเพือ่จัดท าค าขอ

งบประมาณ

5 งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล

จากค าของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ

โครงการจดัท าข้อมูลแผนปฏิบติัการ

ประจ าปลีงในแบบฟอร์ฒ DATA 

PROJECT

งานนโยบายและแผน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

6 งานนโยบายและแผนเสนอวาระต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะเพือ่

พิจารณาค าชองบประมาณ

งานนโยบายและแผน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทินการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ

7 จากมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

งานนโยบายและแผนส่งค าขอ

งบประมาณไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน 1 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

8 กองแผนงานตรวจสอบ DATA 

PROJECT หากไม่มีการแกไ้ข กอง

แผนงานน าเสนอวาระต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณา

กองแผนงาน 3-7 วัน แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

9 จากมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอ

วาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองแผนงาน 1 วัน
(ตามรอบปฏิทินการ

ประชุมของคณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

ส ารวจความต้องการครุภัณฑ์ 

ตรวจทานรายละเอียด 
ค าของบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

เสนอค าของบประมาณไปยังกอง
แผนงาน 

กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(DATA PROLECT) 

NO 

NO 

NO 

จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ 

ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 

A 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

10 จากมติสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

เวียนมติการพิจารณาวาระกลับมา

ยังคณะ

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย

1 วัน บันทึกขอ้ความแจ้งเวียน

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

11 งานนโยบายและแผนแจ้งเวียน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ

ทราบ

งานนโยบายและแผน 1 วัน บันทึกขอ้ความแจ้งเวียน

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ

โครงการทราบถงึมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน 
มติที่ประชุมมายังคณะ 

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ 

A 
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ข้ันตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในโครงการ

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติ

ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในโครงการต่อคณบดี

แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติพร้อม

แนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง ได้แก่ รายละเอียด

โครงการ รายการงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 วัน แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผล

ความจ าเปน็ที่ต้องขออนมุัติงบประมาณเพิ่ม จ านวนเงิน

ที่ขออนมุัติงบประมาณเพิ่มเติมในบนัทกึข้อความกรณี

ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนที่ต้องแก้ไขประสาน

ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคืน

เพื่อแก้ไข ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือ

งบประมาณของโครงการ เกษียนหนงัสือและสรุป

ประเด็นการขออนมุัติงบประมาณเพิ่มเติมและให้

ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

3 เกษียณหนังสือและให้ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) รักษาการแทน

หัวหน้าส านักงาน

เลขาฯ

30 นาที แบบฟอร์มบนัทกึข้อความขอ

อนมุัติงบประมาณเพิ่มเติม

4 เกษียณหนังสือและให้ขอ้เสนอแนะ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

30 นาที แบบฟอร์มบนัทกึข้อความขอ

อนมุัติงบประมาณเพิ่มเติม

5 คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือให้ข้อเสนอแนะ คณบดี 30 นาที แบบฟอร์มบนัทกึข้อความขอ

อนมุัติงบประมาณเพิ่มเติม

6 ปรับแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS 
ตามผลการพิจารณา

งานนโยบายและ
แผน

15 นาที แบบฟอร์มจากระบบ 
UBUFMIS

7 แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอปรับ งานนโยบายและ
แผน

10 นาที บันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณา

ผู้ขอโอนงบประมาณเสนอเรื่องขออนุมตัิ
งบประมาณเพ่ิมเติม 

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น 

รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักงานเสนอความเห็น 

รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอ
ความเห็น 

คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS 

บันทึกแจ้งเรื่องกลับต่อ 
ผู้ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม 

NO NO 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนการขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอบนัทกึข้อความขออนุมัติปรับแผน

รายจจา่ยในโครงการต่อคณบดีแสดงเหตุผลและความจ าเปน็ใน

การขออนุมัติพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง ได้แก ่

รายละเอียดโครงการ รายการงบประมาณที่ขอปรับ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 วัน แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ

อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก ่เหตุผลความ

จ าเป็นทีต้่องขออนุมัติปรับแผนฯ จ านวนเงินทีข่ออนุมัติปรับแผน 

บันทึกข้อความกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนทีต้่องแกไ้ข

ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพือ่ขอข้อมูลเพิม่เติมหรือส่งคืนเพือ่

แกไ้ข ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลืองบประมาณของโครงการ 

เกษียนหนังสือและสรุปประเด็นการปรับแผนรายจา่ยงบประมาณ

และให้ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ

อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

3 เกษียณหนังสือและให้ขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) รักษาการแทน

หัวหน้าส านักงาน

เลขาฯ

30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ

อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

4 เกษียณหนังสือและให้ขอ้เสนอแนะ รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ

อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

5 คณบดีพิจารณาอนุมติัหรือให้ขอ้เสนอแนะ คณบดี 30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ

อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

6 โอนงบประมาณรายจา่ยในระบบ UBUFMIS 

ตามผลการพิจารณา

งานนโยบายและแผน 15 นาที แบบฟอร์มจากระบบ 

UBUFMIS

7 แจง้ผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอโอน งานนโยบายและแผน 10 นาที บันทึกขอ้ความแจง้ผลการ

พิจารณา

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย มี 2 ลักษณะ คือ การขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน และ การขอปรับแผนรายจ่ายระหว่างโครงการ

ผู้ขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณเสนอ
เรื่องขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ 

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น 

รักษาราชการแทนหัวหน้า
ส านักงานเสนอความเห็น 

รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอ
ความเห็น 

คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS 

บันทึกแจ้งเรื่องกลับต่อผู้ขอปรับแผนรายจ่าย
งบประมาณ 

NO 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนการขอโอนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขอโอนครุภัณฑ์เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติต่อคณบดีแสดง

เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ รายการ

ครุภัณฑ์ทีข่อปรับ รายละเอียดครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 วัน แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผลความ

จ าเป็น จ านวนเงินทีข่ออนุมัติ รายการครุภัณฑ์ทีข่อ 

รายละเอียดครุภัณฑ์ บันทึกข้อความกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ

มีส่วนทีต้่องแก้ไขประสานผู้เสนอเร่ืองเพือ่ขอข้อมูลเพิม่เติมหรือ

ส่งคืนเพือ่แก้ไข

งานพัสดุ หัวหน้า
งานพัสดุ

1 วัน แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขอ

ปรับ

2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก ่เหตุผลความจ าเป็น

ทีต้่องขอโอนครุภัณฑ์ จ านวนเงินทีข่ออนุมัติปรับแผน บันทึกข้อความ

กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนทีต้่องแกไ้ขประสานผู้รับผิดชอบ

โครงการเพือ่ขอข้อมูลเพิม่เติมหรือส่งคืนเพือ่แกไ้ข ตรวจสอบรายงาน

สรุปยอดคงเหลืองบประมาณของโครงการ เกษียนหนังสือและสรุป

ประเด็นการปรับแผนรายจา่ยงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

3 จดัท าขอ้มลูเพื่อเสนอวาระต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

งานนโยบายและแผน 1 วัน 

(ตามรอบปฏิทนิ

การประชุม

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ)

แบบวาระเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อพจิารณา

4 บันทึกข้อความขออนุมัติโอนงบประมาณเพือ่จดัซ้ือครุภัณฑ์พร้อม

เอกสารประกอบได้แก ่สรุปยอดงบประมาณคงเหลือในโครงการ จาก

ระบบ UBUFMIS รายละเอยีดครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา

งานนโยบายและแผน 30 นาที แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

5 กองแผนงานตรวจสอบความถกูต้องครบถว้นของ

ขอ้มลู

กองแผนงาน 1-7 วัน แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

ผู้ขอโอนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เสนอเรื่อง 

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น 

เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส่งเรื่องไปยังกองแผนงาน 

กองแผนงานตรวจสอบ 

งานพัสดุ หัวหน้างาน
พัสดุเสนอความเห็น 

A 

NO 

NO 

NO 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

6 อธิการบดีพิจารณาอนุมติัหรือให้ขอ้เสนอแนะ อธิการบดี 1-7 วัน บันทึกขอ้ความแจง้ผล

การพิจารณา

7 โอนงบประมาณรายจา่ยในระบบ UBUFMIS ตาม

ผลการพิจารณา

กองแผนงาน 15 นาที แบบฟอร์มจากระบบ 

UBUFMIS

8 แจง้ผลการพิจารณากลับไปยังคณะ กองแผนงาน 10 นาที บันทึกขอ้ความแจง้ผล

การพิจารณา

9 แจง้ผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอโอน งานนโยบายและ
แผน

10 นาที บันทึกขอ้ความแจง้ผล

การพิจารณา

ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS 

บันทึกแจ้งเรื่องกลับคณะ/หน่วยงาน 

อธิการบดีให้ความเห็น 

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ 

A 

28



29

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 แจง้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม

แบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนด(ไตรมาส)

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที แบบฟอร์มรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

2 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีมายังงานนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

 7 ชม. แบบฟอร์มรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

3 น าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง

แกป้ัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น
งานนโยบายและ
แผน

7 ชม. เอกสารสรุปรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพื่อให้ขอเ้สนอแนะ

งานนโยบายและแผน 3 วัน เอกสารสรุปรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

5 คณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ

การประจ าปี

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

30 นาที แบบเสนอวาระเพื่อ

พจิารณาต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะ

6 แจง้รายงานผลการติดตามและประเมนิผล

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาและ

ให้ขอ้เสนอแนะจากที่ประชมุที่เกี่ยวขอ้ง- น า

ขอ้เสนอแนะไปปรับแผนฯในปีถดัไป

งานนโยบายและแผน 30 นาที

แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ 

รวบรวมสังเคราะห์
ข้อมูล 

จัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ 

คณะกรรมการประจ า

แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการการควบคุมภายใน
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 จดัท า ร่าง ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน แจง้ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

แกก่รรมการทุกคนทราบ

งานนโยบายและแผน 30 นาที ค าส่ังคณะนิติศาสตร์

แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

2 แจ้งเวียนปฏิทินการด าเนินการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
งานนโยบายและแผน 30 นาที ปฏิทินการด าเนินงาน

บริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

3 จดัส่งแผนการบริหารความเส่ียงคณะนิติศาสตร์

เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

7 ชม. แบบฟอร์มแผนบริหาร

ความเส่ียง

5 คณะกรรมการประจ าคณะพจิารณาให้ข้อเสนอแนะแผน

บริหารความเส่ียง
คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

3 ชม. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ

6 แจง้แผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ของคณะไปยังผู้เกี่ยวขอ้งให้ด าเนินการตามแผน

งานนโยบายและ

แผน และผู้เกี่ยวขอ้ง

1 ปีงบประมาณ แผนบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในคณะ

นิติศาสตร์

7 จดัท าบันทึกขอ้ความแจง้ให้ผู้เกี่ยวขอ้งจดัส่งรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายใน รอบ 6 , 9 และ 12 

เดือน

งานนโยบายและแผน ก่อนส้ินแต่ละไตร

มาส  7 วัน

บันทึกข้อความแจง้ให้ผู้เกี่ยวข้อง

จดัส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริหาร

ความเส่ียงฯ รอบ 6 , 9 และ 12 

เดือน

8 รวบรวมรายงานผลการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายในรอบ 6 , 9 และ 12 เดือนของ

หน่วยงาน

- ส่งรายงานไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน หลังส้ินแต่ละไตร

มาส ภายใน 5 วัน

 - รายงานผลการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน 6, 9 

และ 12 เดือน ของหน่วยงาน

 - บันทึกข้อความแจง้กอง

แผนงาน

จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

จัดท าแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

คณะกรรมการประจ า

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

แจ้งปฏิทินการด าเนินงาน 

ติดตามการรายงานการบริหาร 
ความเสี่ยงฯ 

รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่งไปยังกองแผนงาน 
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ข้ันตอนการจัดท ารายงานประจ าปี
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 จดัท า ร่าง ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจดัท า

รายงานประจ าปี

งานนโยบายและแผน 30 นาที ค าส่ังคณะนิติศาสตร์

แต่งต้ังคณะท างานจัดท า

รายงานประจ าปี

2 ประชุมมอบหมายการจัดท าข้อมูลเพื่อจัดท า

รายงานประจ าปี ตามบทบาทหน้าที่ที่เกีย่วข้อง
งานนโยบายและแผน 3 ชม. ฟอร์มรายงานประจ าปี

3 รวบรวมขอ้มลูจากส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งจดัท า

รายงานประจ าปี

- ส่งรายงานเสนอคณะกรรมการประจ าเพื่อ

พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ

งานนโยบายและแผน 5 วัน ฟอร์มรายงานประจ าปี

5 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้

ขอ้เสนอแนะ ปรับพัฒนา ร่าง รายงานประจ าปี

 ตามขอ้เสนอแนะ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

3 ชม. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ

6 คณะส่ง ร่าง รายงานประจ าปีที่คณะกรรมการ

ประจ าคณะให้ความเห็นชอบแล้วไปยังกอง

แผนงานเพื่อกองแผนงานน าเสนอต่อที่ประชมุ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

กองแผนงาน 1 วัน ร่าง รายงานประจ าปี

รายงานการประขุมคณะ

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

7 กองแผนงานส่ง ร่าง รายงานประจ าปีที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความ

เห็นชอบแล้วไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ

เห็นชอบต่อไป

กองแผนงาน 1 วัน 

(ตามรอการ

ประชมุ)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

8 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจง้มติที่ประชมุให้

คณะฯ ทราบ

กองแผนงาน 1 วัน 

(ตามรอการ

ประชมุ)

รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

9 เผยแพร่เล่มรายงานประจ าปีฉบับ
สมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ

งานนโยบายและ
แผน

1 วัน เล่มรายงานประจ าปฉีบบั

สมบรูณ์

หนงัสือเวียนหนว่ยงานต่างๆ 

ในการจัดส่งรายงานประจ าปี

ฉบบัสมบรูณ์

จัดท าค าสั่งคณะท างานจัดท ารายงาน
ประจ าปี 

จัดท า ร่าง รายงานประจ าปี 

คณะกรรมการประจ า

ส่ง ร่าง รายงานประจ าปีไปยังกองแผนงาน 

ประชุมคณะท างาน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ 

สภามหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ 

เผยแพร่เล่มรายงานประจ าปฉีบับสมบูรณ์ 

NO 

NO 

NO 
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ข้ันตอนการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหลักสูตร
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 ขอ้มลูประกอบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร

ได้แก ่รายรับ-รายจา่ยตลอดปีงบประมาณ

FTES ค่าเส่ือมราคา จ านวนนักศึกษา รายวิชาที่

ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

3 ชม. รายงานงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี

2 วิเคราะห์งบประมาณต่อสัดส่วนผลผลิตที่ก าหนด

จดัท าแบบฟอร์มเกณฑ์การกระจายต้นทุน

แบบฟอร์มเกณฑ์การกระจายต้นทุน

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

7 ชม. แนวทางการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหลักสูตร

รายงานงบประมาณประจ าปี

3 กรณีไมถ่กูต้อง จะะวิเคราะห์เอกสารประกอบ

รายงานต้นทุนต่อหน่วยใหมอ่กีคร้ัง

- กรณีถกูต้อง เสนอวาระให้คณะกรรมการประจ า

คณะพิจารณา

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

3 ชม. รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

4 คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบ และให้ขอ้เสนอแนะ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

5 เผยแพร่ต้นทุนต่อหลักสูตรให้บุคลากรในคณะ

ทราบผ่านระบบ DMS

งานนโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

ผู้บริหารระดับต้นตรวจสอบ

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

วิเคราะห์เอกสารประกอบการจัดท าต้นทนุต่อ
หลักสูตร 

เผยแพร่ต้นทุนต่อหลักสูตร 

NO 
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ข้ันตอนการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่า
ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง

1 ขอ้มลูประกอบการประเมนิความคุ้มค่า

ได้แก ่รายรับ-รายจา่ยตลอดปีงบประมาณ ต้นทุน

ต่อหลักสูตร (จดุคุ้มทุนBEP) ผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเงินคณะนิติศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์

งานนโยบายและแผน 14 ชม.

2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลู จดัท าแผนภูมแิสดง

ความสัมพันธ์ของแต่ละผลผลิต

งานนโยบายและแผน 7 ชม.

3 กรณีไมถ่กูต้อง จะะวิเคราะห์เอกสารประกอบ

รายงานต้นทุนต่อหน่วยใหมอ่กีคร้ัง

- กรณีถกูต้อง เสนอวาระให้คณะกรรมการประจ า

คณะพิจารณา

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

3 ชม. รายงานการประเมินความ

คุ้มค่า

4 คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบ และให้ขอ้เสนอแนะ

คณะกรรมการ

ประจ าคณะ

3 ชม. รายงานการประเมินความ

คุ้มค่า

5 จดัท ารายงานรูปเล่มรายงานการประเมนิความ

คุ้มค่าและเผยแพร่ให้แกบุ่คลากรในคณะทราบ

งานนโยบายและแผน รายงานการประเมินความ

คุ้มค่า

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่า 

ผู้บริหารระดับต้นตรวจสอบ

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

วิเคราะห์และสังเคราะหข์้อมูล 

จัดท ารูปเล่มการประเมินความคุม้คา่ 

NO 
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3.6.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 

 งานนโยบายและแผน ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านงานแผน งานงบประมาณ การบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน งานวิเทศสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่ประชาคมรับทราบโดยให้บริการผ่านหน่วยสื่อสารต่างๆ 

ได้แก่ เว็บไซต์งานโยบายและแผน แชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive แชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook 

Group เพ่ือผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา  

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

           งานนโยบาย และแผน 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive 
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3.6.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านการวางแผนงบประมาณและสารสนเทศประสบความส าเร็จ มีแนวปฏิบัติที่ดี

ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1) งานแผนและงบประมาณ 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์  จัดท าขึ้นโดยบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ระดมสมอง

ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ

ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ชัดเจน 

 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไปยังบุคคลทุกคน 

 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินคณะนิติศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยครบทุกยุทธศาสตร์   

 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน

ต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 ทบทวนแผนกลยุทธ์ มาตรการ  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเป็นประจ าทุกปี 

 น าข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย 

ไปปรัปปรุงแผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

 เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร

และบุคลากรที่เก่ียวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพ 

 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามปฏิทิน ต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง 

 ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 

 น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
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3) วิเทศสัมพันธ์ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ 

 จัดด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามรอบที่ก าหนด 

 ประสานงานหน่วยงานต่างประเทศตามข้ันตอนการประสานงานโดยผ่านส านักวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

3.6.5 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2. บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

ทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและต้องฝึก
ตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ 
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง 

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

อย่างเต็มที่ 
6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้

เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทที่ 4 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพฒันางาน 

การด าเนินงานด้านงานแผน งบประมาณและสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน              

งานวิเทศสัมพันธ์ มีปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน ได้แก่ 

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
1. งานแผนและ
งบประมาณ 

1.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจใน
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดในการจัดท าแผนงาน 
โครงการของตนเอง และมีทัศนคติไม่ดีใน
การจัดท ารายละเอียดโครงการ และคิดว่า
เป็นการเพ่ิมภาระงานให้ตนเอง  

1.งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ กับ
โครงการที่รับผิดชอบ  

 2.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจใน
การก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ
โครงการให้สอดคล้องกับตัวขี้วัด ค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะ ส่งผลให้
การรายงานผลการด าเนินงานขาดความ
ชัดเจน 

2.งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการก าหนดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 3,บุคลากรบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมใน
การระบุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อก าหนดเป็น
แผนการด าเนินงานของคณะ 

3.ผู้บริหารทุกระดับในคณะควรมีการ
ควบคุมดูแล ติดตามบุคลากรในเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 4.การด าเนินงานตามแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นประจ า ส่งผลกระทบต่อ

4.ควรมีการส ารวจความต้องการครุภัณฑ์
จากผู้ใช้บริการ และน าผลการส ารวจมา
ประชุม หารือ วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
การปรับแผนงบประมาณที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  เพือตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด 

 5. ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในระดับหมวดรายจ่ายย่อยได้ 
เนื่องจากระบบไม่รองรับ เช่น หมวดค่าใช้
สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ หมวดค่าวัสดุ-ค่า
วัสดุส านักงาน  

5.เสนอความเห็นผ่านกองแผนงานเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงระบบให้สามารถรายงาน
ได้ถึงระดับหมวดรายจ่ายย่อย 

 6. บุคลากรในคณะบางส่วนขาดเข้าใจและ
ความร่วมมือในการส่งข้อมูลให้งานนโยบาย
และแผนในเรื่องต่างๆ ทันตามก าหนดเวลา 

6. ผู้บริหารคณะฯ ควรจัดท าเป็นข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินเพ่ิมค่าจ้าง
ในแต่ละรอบการประเมิน  

 7. ความถี่ในการขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณ ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ิมมากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

7. ผู้บริหารคณะฯ ควรก าหนดแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการวางแผนเขียนรายละเอียดค าขอ
งบประมาณให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อ
การบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ 

2.การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

1. บุคลากรส่วนมากขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ชัดเจนต่อการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

1. งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

 3.แบบฟอร์มในการบริหารความเสี่ยงมี
ปริมาณมาก 

3. กองแผนงานควรปรับแบบฟอร์มให้
กระชับเพื่อการรายงานข้อมูลไม่ซ้ าซ้อนกัน
ในแต่ละแบบฟอร์ม 

 4.ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ด าเนินงานความเสี่ยงมีระยะเวลาจ ากัดใน
การรายงานผลแต่ละไตรมาส 

4. ควรก าหนดระยะเวลาในการจัดท า
ข้อมูลเพ่ือรายงานผลให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและพัฒนางานข้างต้นแล้วนั้น ผู้จัดท าคู่มือมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้

การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติในการท างานที่ดีร่วมกัน 

 2.ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ

ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา 

 3. ควรมีการจัดท าช่องทางการให้ความรู้ด้านงานแผนและงบประมาณแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

เช่น เว็บไซต์และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันโลกอยู่เสมอ 
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บรรณานุกรม 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและจัดท างบประมาณ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562,  

 สืบค้นจาก http://www.ubu.ac.th/web/planning/content/กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง/ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องด้านงบประมาณ. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562, สืบค้นจาก  

 http://www.ubu.ac.th/web/planning/content/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ 

กฎระเบียบและเอกสารประกอบการท างานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  

 2562, สืบค้นจาก http://www.ubu.ac.th/web/planning/content/กฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้อง/ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้องด้านแผน.สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562, สืบค้นจาก 

 http://www.ubu.ac.th/web/planning/content/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 2553. สืบค้นเ ม่ือวันที่  24 มิถุนายน 2562, สืบค้นจาก  

 https://www.ocsc.go.th/job/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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