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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น ควำมสำคัญ
ตามพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 1 บททั่ วไป มาตรา 6
กาหนดให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวิตุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการชั้นสูง ทาการสอน
ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจด้านการท านุ บ ารุงศิล ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กาหนดให้ สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลั ยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ อาจารย์และบุคลากรดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยการสนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ นงานโครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
งบประมาณที่สนับสนุนการดาเนินงานดังกล่าว เป็นการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ดหนุ น ทั่ วไป ตามแผนงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ งได้ มี การด าเนิ น การมาตั้ งแต่
ปี งบประมาณ 2538 เป็ นต้นมา ในปี งบประมาณ 2538 – 2553 เป็ นการส่ งข้อเสนอโครงการโดยมิ ได้ มี
กระบวนการและหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น มี เพี ยงแต่ ก ารพิ จ ารณาตามความเหมาะสมจากผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ และเมื่อปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการ
บริหารงานทานุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีมติให้ กาหนดวิธีการประเมินใหม่ โดยให้ร่วมกันกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้คะแนนเพื่อจัดลาดับความสาคัญโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอ
โครงการ เป็นผู้ประเมินและให้คะแนนและ มีคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละหน่วยงานเป็น
คณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินในกลุ่มที่ 2 และสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประเมินกลุ่มสุดท้าย จากนั้นจะนาคะแนนจากการประเมินมาจัดลาดับความสาคัญก่อนการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งวิธีการประเมินใหม่นี้ทาให้การจัดลาดับความสาคัญและการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความสาคัญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการจาเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจ
ในการดาเนินงานเพื่อให้การประสานงานระหว่างหัวหน้าโครงการ หน่วยงานต้นสังกัด และมหาวิทยาลั ย มีการ
ดาเนินงานและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีเห็นว่าการจัดทา คู่มือกำรบริหำรงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กำรเสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณ โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมด้วย
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ กระบวนการ และขั้ น ตอนการบริห ารงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2) เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติงานแทน สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ถูกต้ องตาม
ขั้นตอน
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน
1) ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และขั้นตอน
การบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาให้ดาเนินงานด้านการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม มี ค วามเข้ า ใจในงานที่ ป ฏิ บั ติ ช่ ว ยลดอุ ป สรรคและปั ญ หาในกระบวนการ
ดาเนินงาน
3) เผยแพร่สาหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล
4. ขอบเขตกำรจัดทำคู่มือ
การจัดทาคู่มือการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงาน
ทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม เฉพาะขั้น ตอนในการเสนอขอนับ การสนับ สนุนงบประมาณแผ่ นดิน หมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกปีงบประมาณ มีรายละเอียดครอบคลุมตั้งแต่การจัดทาแนวทางในการเสนอขอรับ
การสนับสนุนจนกระทั่งสิ้นสุดการอนุมัติโครงการ
5. คำจำกัดควำมเบื้องต้น
การจัดทาคู่มือการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้กาหนด
คาจากัดความเบื้องต้นที่ใช้ในคู่มือปฏิบัติงาน ดังนี้
1) โครงกำร หมายถึง โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) งบประมำณ หมายถึ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น หมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป แผนงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3) คณะกรรมกำรบริ ห ำรงำนท ำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหำวิ ท ยำลัย อุ บ ลรำชธำนี หมายถึ ง
คณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือรองผู้อานวยการสานัก ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2147/2557 เรื่องแต่งตั้งที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาเนาคาสั่งตาม
ภาคผนวก 5.1
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4) ระบบ MSAC หมายถึ ง ระบบบริ ห ารจั ด การโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (The
Maintenance Support Art and Culture) เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ช้ ง านผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เนต
ทางานครอบคลุ มตั้งแต่การส่ งข้อเสนอโครงการจนถึง กระบวนการรายงานผลการดาเนิน งาน ทั้ งนี้ เพื่ อ
เชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน บุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้
ดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารงานโดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) ปี งบประมำณ หมายถึ ง ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเริ่ม ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ล าคมของปี ห นึ่ งถึ งวัน ที่ 30
กัน ยายนของปี ถัดไป โดยให้ ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้ นเป็ นชื่อส าหรับ ปีงบประมาณนั้ น เช่น ปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558)
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บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา โดยจาแนกตาแหน่งและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่า สาหรับสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นตาแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะและ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (กองการเจ้าหน้าที่, 2553) มีดังนี้
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับตาแหน่ง ปฏิบัติการตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. กาหนดให้มีตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2553 (กองการเจ้าหน้าที่, 2558)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานระดับต้นที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิช าการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่ ว ยศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิจั ย ประสานแผน ประมวลแผน พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะเพื่ อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย
(2) จัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่ งเป็ น แผนงานของมหาวิท ยาลั ย เพื่ อให้ การปฏิ บั ติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3) ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักงานอธิการบดี มี
รายละเอียดภาระงาน ดังนี้
1) งานแผนและงบประมาณการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
(2) วางแผนงานและจัดทาคาของบประมาณประจาปี
(3) การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้เขียนใช้
หัวข้อนี้ในการจัดทาคู่มือการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
(4) ตรวจสอบข้อมูลการเสนอโครงการ
(5) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
(6) บันทึกข้อมูลและการบริหารโครงการ
(7) กากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
(8) จัดทาข้อมูลด้านแผนและงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองแผนงาน คณะ / สานัก /
หน่วยงาน
(9) เผยแพร่ข้อมูลด้านแผนและงบประมาณที่ใช้ประกอบการดาเนินงานและเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและบุคลากร
2) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(1) จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(2) วางแผนและดาเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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(3) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่กาหนดขึ้นเพื่อสะท้อนภารกิจด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(4) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(5) จัดทาข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนาเสนอต่อผู้บริหาร
(6) เผยแพร่ แจ้ ง เวี ย นข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ใช้ ป ระกอบการ
ดาเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร
3) งานวารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และวารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2) จัดทาแผนปฏิบัติงานในการดาเนินงานจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3) ติดต่อประสานงาน ระหว่างกองบรรณาธิการวารสาร ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ส าขาต่างๆ และ
เจ้าของผลงาน
(4) กากับ ดูแล ติดตาม การดาเนินงานตามกระบวนการพิจารณาก่อนตีพิมพ์
(5) จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(6) เผยแพร่ แจ้งเวียน ข่าวสาร ข้อมูลการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ที่ ใช้ประกอบการดาเนิ นงานและเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากร
4) งานบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(1) เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ
(2) วางแผนการดาเนินงาน
(3) ดาเนินการด้านการเงินและพัสดุ
(4) ดาเนินโครงการ
(5) รายงานผลการดาเนินงาน
(6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(1) จัดทาวาระการประชุมและสรุปเรื่อง
(2) เตรียมการประชุม
(3) ร่วมการประชุม ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ และบันทึกรายงานการแระชุม
(4) แจ้งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ภาระงานหลักข้างต้นมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ดังนี้
ที่

ภาระงานหลัก

1

การเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

2
3

4
5

งานวารสารวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวารสาร
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
งานบริ ก ารวิ ช าการและท านุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
งานเลขานุการคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร ง า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ด้านการ
ปฏิบตั ิการ


ด้านการ
วางแผน


ด้านการ
ประสานงาน


ด้านการบริการ


ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปี













ตลอดปี
ตลอดปี









ตลอดปี









ตลอดปี

3. โครงสร้างการบริหารจัดการ
3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้ างการบริ ห ารจั ด การส านั ก งานส่ งเสริ ม บริห ารงานวิจั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งไปตามหน้าที่การดาเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าใน
แต่ล ะกลุ่ มงานนั้ น มีภ าระงานต้องดาเนิ น งานอย่างไรซึ่งจะก่อให้ เกิด ผลดีต่อ บุ คลากรคือจะทาให้ ที่มีความ
ช านาญ และมีค วามรู้ ค วามสามารถงานที่ ป ฏิ บั ติ เป็ น อย่างดี ทั้ งยั งเป็ น การฝึ ก ฝนบุ ค ลากรให้ มี ทั กษะ มี
ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับภาระงานอย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมีความชานาญย่อมก่อให้เกิดการ
ดาเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เนื่ องจากแต่ล ะบุ คคลมีค วามสามารถในการปฏิ บั ติงาน ทั้ งยังสามารถสร้าง
บรรยากาศการทางานที่ดีได้ง่ายนอกจากนั้น ยังเป็นการประหยัดงบประมาณ เพราะแต่ละกลุ่มงานได้ใช้ความ
ชานาญเฉพาะด้านดาเนินงานได้ อย่างมีป ระสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า และ
ประหยัด
ส านั กงานส่ งเสริ ม บริ ห ารงานวิจั ย บริก ารวิช าการ และท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย จานวน 14 กลุ่มงานย่อย ดังนี้
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3.1.1 โครงสร้างของงาน (Organization chart)

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของงาน (Organization chart)

9
3.1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยวิจัย
ปฏิบัติการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ
สังคม

หัวหน้าสานักงานส่งเสริม บริหารงานวิจยั
บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

งานบริหาร
ทั่วไป
1.นายวีระพันธ์ ศิริศักดิ์
ยศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับปฏิบัติการ

งานส่งเสริมและ
ประสานงานวิจัย
1.นางสาวปัญจีรา ศุภดล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
2.นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
3.นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับปฏิบัติการ

หมายเหตุ * ผู้เขียน

งานบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน
1.นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ
2.นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์
นักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ

งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.นางสาวณัชชา อักษรศรี*
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ

งานอุทยาน
วิทยาศาสตร์

งานศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

1.นางสาวญาชภา ภัททิยพุทธพงษ์
1.นายจักรพงษ์ คาสีเขียว
ผู้จัดการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัตกิ าร
2,นางสาวสมพร สาระวัน
2,นางสาวอาภรณ์ สมรักษ์
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัตกิ าร
เจ้าหน้าที่วิจัย
3.นางสาวศิรลิ ักษณ์ ศรีทะลับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4.นางสาววารุณี สีดาโคตร
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
5.นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ชาวเหนือ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
6.นายณัฐนันท์ นันทะแสน
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
7.นายชลิต หลอดท้าว
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์
8.นางสาวดุษฎี เรืองงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9.นางสาววลัยลักษณ์ สีลา
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
10.นางสาวบุษญา พัตรา
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
11.นางสาวชีวาพร ไชยพันธ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
12.นางสาวรัชนีภรณ์ วงศ์คาจันทร์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
13.นางสาวดุษณี วงษ์ปัน
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
14.นายศักดิ์ดา อุระ
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม
15.นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม
16.นางสาววรรณิศา วงหาริมาต
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม
17.นางสาวผ่องนภา กรองแก้ว
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม
18.นายอลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup
19.นายณรงค์ แดนตะโคตร
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup
20.นางสาวสุทธิดา จันทนะ
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup
21.นายวิเชียร สายแวว
ช่างเทคนิค

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน (Administration chart)
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สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอัตรากาลังบุคลากรภายในหน่วยงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จานวน 9 คน และเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 21 คน รวม 30 คน แบ่งตามงานดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอัตรากาลังสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
เงิน
เงิน
งบประมาณ รายได้
1
2
1
1
1

งาน

ตาแหน่ง

งานบริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมและ
ประสานงานวิจยั
งานบริการวิชาการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีว่ ิจัย ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

-

-

ผู้จัดการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่วิจัย
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม

-

งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานอุทยาน
วิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในโครงการ Startup

งานศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

ช่างเทคนิค
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัตกิ าร

รวม (คน)

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม
(คน)

-

1
2
1
1
1

1

-

1

-

2

1
1
1
1
2
2
4
1
2
2
3
1
-

1
1
1
1
2
2
4
1
2
2
3
1
2

-
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21 *

30

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
หมายเหตุ * ใช้งบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงานและเงื่อนไข
ในการบริ ห ารงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม การเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเข้าใจในการปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
2. วิธีการปฏิบัติงาน
- วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. เงื่อนไข /ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน
4. แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ในการขั้นตอนการดาเนินงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และการ
ประเมินข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. แนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การทาานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม นโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงกรอบกิจกรรมตามนโยบายทานุบารุง
ศิลปวัฒ นธรรม เพื่อให้ ทุกคณะ/หน่ วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
2. หลั กเกณฑ์ในการประเมิน ข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดล าดับความสาคัญและจัดสรรงบประมาณ
สนั บสนุน การดาเนิ น งานโครงการทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบข้อเสนอการโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ/หน่วยงานที่เสนอของบประมาณ
ประจาปีเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา ประสานประโยชน์ร่วมกัน และประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จากัด จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์
ในการประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ คณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการประเมินข้อเสนอโครงการเป็นการประเมินจากเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบการการ
นาเสนอด้วยวาจา โดยจะเน้นพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน
1. โครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดทีส่ อดคล้องกับมาตรการและสามารถประเมินได้
3. ที่มาความสาคัญของและวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ความเชี่ยวชาญ/ความรู้ความสามารถ/ภาระงานที่เกี่ยวข้องของผู้เสนอโครงการกับเนื้อหาการ
ดาเนินงานโครงการ
5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหลักสูตร
6. มีหลักฐานแสดงแผนการบูรณาการกับภารกิจอื่น ได้แก่ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
7. มีแผนการประเมินผลการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา /ผลสาเร็จของ
โครงการ / ผลกระทบและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน
8. ความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ ผลกระทบ ประโยชน์ และผลผลิตของโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
การดาเนินงาน
9. ความเหมาะสมของงบประมาณ
10. ความซ้าซ้อนกับโครงการที่มีการดาเนินการแล้ว/โครงการอื่น

คะแนน
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3. ระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (MSAC) เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต ทางานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการจนถึงกระบวนการ
รายงานผลการดาเนิ น งาน เพื่ อเชื่อมโยงข้อมูล การดาเนิ นงานโครงการท านุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรมระหว่าง
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน ซึ่งบุคลากรที่
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ และคณะกรรมการผู้ประเมิน
ข้อเสนอโครงการสามารถประเมินข้อเสนอโครงการผ่านระบบนี้ อีกทั้งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยสนับสนุนการบันทึกผลการดาเนินงานรายไตรมาส สรุปและ
ประมวลผลการดาเนินงาน จนสิ้นสุดการดาเนินงานส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยสานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบ ารุงศิลปวัฒ นธรรม เป็นผู้บริหารจัดการในระดับมหาวิทยาลัย และมีผู้
ประสานงานของคณะหน่ ว ยงานที่ได้รับ มอบหมาย เป็น ผู้บ ริห ารจัดการระดับคณะ (เริ่มใช้ระบบในเดือน
เมษายน 2557 )
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ภาพที่ 3 แสดงระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://msac.ubu.ac.th
ดังนั้น ในการจัดทาข้อเสนอโครงการและการประเมินข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่จะ
เสนอขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณแผ่ น ดิน หมวดเงินอุ ดหนุนทั่วไป แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้
กาหนดไว้ในคู่มือการจั ดทาข้อเสนอโครงการทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรมที่จะเสนอของบประมาณประจาปี
งบประมาณ และ ซึ่งส านั กงานส่ งเสริ มบริห ารงานวิจัย บริการวิช าการ และทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรมจะ
ดาเนินการจัดทาทุกปี และการดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จะต้องมีการรายงานผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) เท่านั้น
2. วิธีการปฏิบัติงาน
วิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เป็ น การส่ งข้ อเสนอโครงการท านุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม ประจาปี งบประมาณ โดยคณะ/
หน่วยงาน จะแจ้งบุคลากรในสังกัดให้จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของคณะ/
หน่ วยงาน พิจารณาประเมิน ให้ คะแนนโครงการในส่ว นของคณะ/หน่วยงาน และเสนอส านักงานส่ งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการโดยการประเมินข้อเสนอโครงการ จะ
ดาเนินการล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ ในระยะเวลาระหว่าง เดือน กันยายน – ธันวาคม ของทุกปี และจะทราบ
ผลการพิจารณาในเดือน กรกฎาคม ของปีถัดไป

14

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
แจ้งจัดทาข้อเสนอโครงการ
คณะ/หน่วยงาน
แจ้งผลการประเมินและอนุมัติโครงการ
คณะกรรมการประเมินโครงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ส่งผลการ
การประเมิน

ส่งข้อเสนอโครงการ

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ
ประเมินโครงการ

1. จัดลาดับความสาคัญ
2. จัดทา-ส่งคาของบประมาณ

กองแผนงาน
แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ

ส่งคาของบประมาณ

สานักงบประมาณ
ภาพที่ 4 แสดงการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงานตามกรอบ
เวลาที่กาหนดโดยมีปฏิทินการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงปฏิทินการดาเนินงานส่งข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

1

กาหนดนโยบาย แนวทางการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

ตุลาคม

2

พิจารณานโยบาย แนวทางการจัดทา
ข้อเสนอโครงการ

คณะกรรมการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตุลาคม

3

คณะ/หน่วยงานจัดทาข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบ Msac /ประเมินและ
จัดลาดับความสาคัญ

คณะ / หน่วยงาน

1-15 พฤศจิกายน

4

สรุปนาส่งข้อเสนอโครงการที่สานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

คณะ / หน่วยงาน

15-20 พฤศจิกายน

5

หัวหน้าโครงการนาเสนอโครงการและ
คณะกรรมการฯประเมินโครงการ

หัวหน้าโครงการ / คณะกรรมการ

21-30 ธันวาคม

9

สรุปผลการประเมิน/และข้อเสนอแนะ สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ
จัดลาดับความสาคัญ สรุปและจัดส่งร่าง
คาของบประมาณให้กองแผนงาน

10 จัดส่งคาของบประมาณต่อสานัก
งบประมาณ

กองแผนงาน

1-5 มกราคม

21 มกราคม

11 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรงบประมาณ กองแผนงาน

มิถุนายน

13 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กรกฎาคม

14 ตอบรับยืนยันการดาเนินโครงการ

คณะ / หน่วยงาน

สิงหาคม

15 เสนออนุมัตโิ ครงการ

สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

กันยายน

16 ดาเนินโครงการตามแผน

คณะ / หน่วยงาน

ตุลาคม - กันยายน
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การเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) จัดทาบันทึกขอความแจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
และบันทึกในระบบบริหารงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) รวบรวมข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงานเพื่อ เสนอคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาในเบื้องต้น เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินโครงการ ทบทวนเกณฑ์การพิจารณาและกาหนดวันในการประเมิน
โครงการ
(3) จัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(4) จัดส่งข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการประเมินโครงการพิจารณา
(5) แจ้งหัวหน้าโครงการที่เสนอโครงการนาเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการฯ
(6) เตรียมการประเมิน
(7) วิเคราะห์ รวบรวม ข้อเสนอแนะ และผลการประเมิน จัดลาดับความสาคัญ นาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(8) แจ้งหัวหน้าโครงการที่ได้รับผลการประเมินในระดับ คะแนน 70 คะแนน ขึ้นไป (ระดับ A B+
B และ B-) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(9) ตรวจสอบการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
(10) จั ดท าร่ างคาของบประมาณ ประจาปี งบประมาณเสนอกองแผนงาน ตามแบบฟอร์ ที่ กอง
แผนงานกาหนด
(11) เมื่อทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่กองแผนงานได้รับแจ้งจากสานักงบประมาณแล้ว จัดทาร่าง
การจัดสรรงบประมาณ
(12) เสนอร่างการจัดสรรงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(13) ตรวจสอบคุณสมบัติหัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(14) แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้คณะ/หน่วยงานทราบ และให้
หัวหน้าโครงการพิจารณายืนยันการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ
(15) สรุป รวบรวมผลการพิจารณายืนยันการดาเนินงาน รายงานผู้บังคับบัญชา และกองแผนงาน
เพื่อดาเนินการเสนอขออนุมัติแผนรายจ่ายประจาปี
(16) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติแผนรายจ่ายประจาปีแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ
(17) จัดส่งโครงการที่ลงนามแล้วให้ต้นสังกัดเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(18) แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กองคลังทราบ
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3. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
3.1 การตรวจสอบงบประมาณในโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
3.2 การแจ้งผลการประเมินในส่วนของข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการให้หัวหน้า
โครงการทราบนั้น หากเป็นข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา อาจมีการปรับคาหรือประโยคให้อ่านแล้ว ไม่
รู้สึกขุ่นเคืองกัน และความหมายต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.3 ควรทาความเข้าใจกับระบบการบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ( MSAC) ให้ชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและตอบข้อซักถามเรื่องการใช้งานระบบ ได้
3.4 ต้ องตรวจสอบสถานะของหั ว หน้ าโครงการที่ ป ระสงค์ จะส่ งข้อ เสนอโครงการว่าเป็ น ไปตาม
คุณสมบัติที่กาหนดในแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกาหนด
3.5 ควรศึก ษาเรื่ องหลั ก การแยกประเภทรายจ่าย ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยเรื่อง การ
เดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ให้เข้าใจในเบื้องต้น เพื่อที่จะ
สามารถตรวจสอบงบประมาณที่หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุน

4. แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
-
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บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
ในการปฏิบัติงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้เขียน
ขอนาเสนอแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกระทั่งสิ้นสุด
กระบวนการที่อนุมัติโครงการ รวมไปถึงการให้บริการกับผู้รับบริการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1. แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ 3 ใน 4 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนินงานทั้ง 3 พันธกิจ มีประสิทธิภาพและและเกิดประโยชน์
สู งสุ ด ส านั ก งานส่ งเสริ ม บริ ห ารงานวิ จั ย ฯ บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม จึ งได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน จากแผนกลยุทธ์และมาตรการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นการถ่ายทอดลงสู่แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การ
ดาเนินงาน เพื่อให้สามารถกาหนดกิจกรรม / โครงการในการดาเนินงานซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการที่จะ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
เป้ า ประสงค์ ผลการด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์/มาตรการ
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการจัดทาแผนแม่บท
2. การจัดทาแผนแม่บทการดาเนินงานทุก 4 ปี
3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดาเนินงาน
4. กระบวนการสร้างความเข้าใจในการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การดาเนินงานของคณะ หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์/มาตรการ
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ
3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
คณะ /สานัก
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4. สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิ ชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ าประสงค์ องค์ ความรู้ จ ากงานวิจัย บริก ารวิช าการ และทานุบ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน
กลยุทธ์/มาตรการ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย
3. ส่งเสริมการนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร มอบ. เพื่อเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
จากประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ทั้ง 3 ประเด็น
ข้างต้น ผู้ เขียนได้น าประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาระบบและกลไกในการส่ งเสริม สนับสนุนการบริห าร
จัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มาเป็นแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร ในการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งแรกที่จะต้องให้ความสาคัญ
เพราะหากขาดความรู้ ค วามเข้ าใจในขั้ น ตอนการด าเนิ น งานดั งกล่ า ว จะส่ งผลให้ ไม่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม การสร้ า งความเข้ า ใจในการบริ ห ารโครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒ นธรรม จาเป็ น จะต้องดาเนิน การตั้งแต่ระดับผู้บริห ารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรม คณาจารย์ ที่มีความสนใจการการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม เจ้าหน้าที่
ผู้รับ ผิ ดชอบงานด้านการทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งการดาเนิน การสร้างความเข้าใจในส่วนขอผู้บริห าร
ดาเนิน การผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ส่ วนคณาจารย์สื่อสารผ่าน
หนั ง สื อ ราชการถึ ง หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด การแจ้ ง ทางจดหมายอิ เลคทรอนิ ค ส์ (Email) ซึ่ งได้ ส ร้ า งกลุ่ ม ผู้
ประสานงานทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรม กลุ่มผู้ บริหารที่เกี่ย วข้อง และกลุ่มของหั วหน้าโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณแต่ละปี การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบไซต์สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook) ซึ่งมีการสร้างกลุ่มผู้ประสานงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะ หน่วยงานและผู้เขียนเป็นสมาชิกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่างๆ ในเรื่องงานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมระหว่างคณะ หน่วยงาน และ
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จากช่องทางการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวช่วยให้การสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดการอบรมการใช้งาน
ระบบบริห ารจัดการโครงการทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม (The Maintenance Support Art and Culture)
ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะจารย์ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ หลังจาก คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณและอนุมัติโครงการแล้ว คณะ/หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และสานักงาน
ส่งเสริมบิหารงานวิจัยจะทาการติดตามความก้าวหน้าทุกๆ 3 เดือ น คือ เดือน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน
และกัน ยายน ตลอด 1 ปีงบประมาณ เพื่อรายงานข้อมูลสานักงบประมาณ แต่การรายงานความก้าวหน้า
รายตรมาสของผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อได้รับ
งบประมาณแล้วมีการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานรายไตรมาสและส่งรายงานผลการดาเนินงานบบับ
สมบูรณ์น้อยมาก ส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า จึงพัฒนาระบบการ
ติดตามผลการดาเนินงานโดยการกาหนดมาตรการ สาหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป
จะต้ อ งไม่ ติ ด ค้ างรายงานผลการด าเนิ น งานบบั บ สมบู ร ณ์ ย้ อ นหลั งไป 2 ปี และหากได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในปีที่ผ่านมา จะต้องมีการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสทุกไตรมาสมิบะนั้นจะไม่สามารถ
เสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้ ในปี 2557 ได้สร้างระบบบริหารจัดการโครงการทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (The Maintenance Support Art and Culture) เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใช้ ง านผ่ า น
เครือข่ายอินเทอร์เนต เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง สานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงาน บุคลากรที่ได้รั บการ
สนับสนุนงบประมาณให้ดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บริหารงานโดยสานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) ระดั บ โครงการ หั ว หน้าโครงการจะต้ องท าการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ว ม
โครงการหรือประเมินความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการและประเมินผลการบูรณาการกิจกรรมกับการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) สรุปผลการประเมินในรายงานผลการดาเนินงาน
2) ระดับคณะ/หน่วยงาน คณะหน่วยงานจะต้องนาผลการประเมินโครงการที่ได้ในแต่ละ
โครงการไปปรับปรุงการดาเนินโครงการและการบริหารโครงการในปีถัดไป
3) ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะทาการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและ
ออกไปสัมภาษณ์หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์เพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และ
สรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปี
ถัดไปการติดตามประเมินผลโครงการในการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การประเมินผลโครงการ เป็น
การสุ่ มโครงการที่ได้รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและทาการสั มภาษณ์ ผู้ เข้าร่ว มโครงการ และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงานเพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะ หน่วยงาน
งานส่งเสริมประสานงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมในหลายๆ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนางาน
ด้านการส่งเสริมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงงานระบบและกลไกลการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
4. สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานตามจรรยาบรรณาที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินและพัสดุ ซึ่งจะต้อง
ยึดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเงินและพัสดุมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณ
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อย่างซื่อสัตย์ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน เป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ซึ่งสามารถทาได้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม การชี้แจง ว่าด้วยเรื่องการเงินและพัสดุ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1 ศึกษายุทธศาสตร์มาตรการ และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา ยุทธศาสตร์ มาตรการและตัวชี้วัดด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล ยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด มหาวิทยาลัย มาตรการต่างๆ และตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนามาจัดทาแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
2.2 ร่างแนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลั งจากท าการศึกษายุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และตั ว ชี้วัดที่ เกี่ย วข้ องและนามาวิเคราะห์
ประเมินความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ จังหวัด มหาวิทยาลัย มาตรการต่างๆ และตัวชี้วัดการ
ประกั น คุ ณ ภาพด้ านการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม รวมถึ งลั ก ษณะโครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรมที่
มหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ซึ่ งจะใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ภาคผนวก) ซึ่งผู้เขียนได้นากลยุทธ์และมาตรการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในกาหนดกรอบใน
การจัดทาข้อเสนอโครงการและจัดทาเป็นร่างแนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3 เสนอผู้ บ ริ ห ารและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาร่างแนวทางใน
การจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ คะแนนการ
ประเมินโครงการ คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ หลักการขอ
งบประมาณในเบื้องต้น และปฏิทินการดาเนินงานเพื่อจัดทาแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในเบื้องต้น และแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ในขั้นตอนนี้ จัดทาบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณและให้
ข้อเสนอแนะ และสรุปรายงานการประชุมเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าสานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาตรวจรายงานการประชุม
2.4 จัดทากรอบแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม แผนงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดทาเอกสารแนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บบับปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังตัวอย่างคู่มือการจัดทาข้อเสนอ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ตามภาคผนวกที่ 5.3
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2.5 ประกาศรับข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แจ้งคณะ/หน่วยงานจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจาปี โดย
ศึกษาจากคู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวอย่างคู่มือฯ
ในขั้ น ตอนนี้ ต้ อ งจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้งคณะ หน่ ว ยงาน ประชาสั ม พั น ธ์ บุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานเตรี ย มการส่ ง ข้ อ เสนอโครงการ ซึ่ ง จะต้ อ งด าเนิ น การผ่ า นระบบบริ ห ารโครงการท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม (MSAC) http://msac.ubu.ac.th/projectMng.php ดั งนั้ น จะต้ อ งสร้างความเข้ าใจเรื่อ ง
วิธีการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับคณะ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการกรอกข้อเสนอ
โครงการในระบบให้แก่บุคลากรที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการให้สามารถดาเนินการได้ และถ่ายทอด
ความรู้ เรื่ อ งการประเมิ น โครงการในระดั บ คณะให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น โครงการ โดยการจั ด การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) เอกสารประกอบการอบรม
ตามภาคผนวก 5.4 ซึ่งผู้ประสานงานระดับคณะ จะทาหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบในระดับคณะด้วย
และสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการระบบในระดับมหาวิทยาลัย
การเริ่ ม ต้ น ใช้ งานระบบบริ ห ารโครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม (MSAC) ผู้ ใช้ งานจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน กรอกประวัติและผ่านการตรวจสอบจากผู้บริห ารจัดการระบบระดับคณะก่อนจึงจะ
สามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อเสนอโครงการได้
2.6 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาร ข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงาน และ
ตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ
2.6.1 รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณ ข้อเสนอโครงการจากคณะ/หน่วยงาน
และตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้
2.6.2 ตรวจสอบข้อเสนอโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้น โดยการศึกษาจาก คู่มือ
การจั ดท าข้อ เสนอโครงการทานุ บ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรมเพื่ อขอรับ การสนั บ สนุ น
งบประมาณแผ่นดิน ตามภาคผนวก 5.3
2.6.3 ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของงบประมาณ ให้ เป็ น ไปตามหลั กการแยกประเภท
รายจ่ายงบประมาณ ตามภาคผนวก 5. 5 และประกาศการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามภาคผนวก 5.6
2.6.4 คณะ หน่วยงานจะต้องส่งสรุปจานวนโครงการ และงบประมาณที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมาที่สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อทาตรวจสอบ
จานวนงบประมาณ จานวน โครงการ และชื่อหัวหน้าโครงการ ในระบบบริหาร
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) ให้ถูกต้องตรงกัน
2.6.5 ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้องระหว่างโครงการและนโยบายมาตรการ
และตัวชี้วัด ที่กาหนด
2.6.6 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2.6.7 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในเบื้ อ งต้ น เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประกอบการประเมิ น แก่ ค ณะ
กรรมการฯ
2.7 เสนอคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคมพิจารณา
2.8 เสนอคณะกรรมการ ประเมินโครงการและหัวหน้าโครงการนาเสนอด้วยวาจา
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2.9 รวบรวมผลการประเมิน รวบรวมคะแนนและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จัดลาดับ
ความสาคัญข้อเสนอโครงการ เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ จากผลการประเมิ น โครงการคณะกรรมการฯ จะพิ จ ารณา
เรีย งล าดับ ความส าคัญ ของโครงการตามคะแนนจากมากไปหาน้ อย แยกตามกลุ่ มโครงการ โดยข้ อเสนอ
โครงการที่มีคะแนนเกินกว่า 70 คะแนน จะได้รับการพิจารณาจัดลาดับเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
2.10 ส่งร่างคาของบประมาณประจาปี โดยมีรายละเอียดตามสรุปโครงการที่ผ่านการประเมิน
ตามการจัดลาดับความสาคัญ และสรุปงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร พร้อมรายละเอียดให้กับกองแผนงาน
เสนอสานักงบประมาณโดยจัดทำบันทึกข้อควำมส่งร่ำงคำของบประมำณประจำปี โดยมีรำยละเอียดตำมสรุป
โครงกำรที่ผ่ำนกำรประเมิน ตำมกำรจัดลำดับควำมสำคัญ และสรุปงบประมำณที่ขอรับกำรจัดสรร พร้อม
รำยละเอียดให้กับกองแผนงำน
การดาเนิ น งานทุกขั้น ตอนต้องจัดทาบันทึกข้อความแจ้งคณะ หน่วยงานและคณะกรรมการ
บริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดาเนินการ
การดาเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)
เป็นการลดการใช้เอกสารจานวนมากจากการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบสารบัญ และการประเมินโครงการ
ผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) และสามารถ สรุป ประมวลผล ข้อมูลต่างๆ ที่
สนับสนุนการบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.11 เมื่อสานักงบประมาณแจ้งกรอบวงเงินที่จัดสรรสาหรับโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แล้ว กองแผนงานจะแจ้งมายังสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ทราบในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป จากนั้น
ตรวจสอบว่ากรวบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรนั้น สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการที่มีผลการประเมิน
70 คะแนนขึ้นไปได้กี่โครงการ จากนั้นคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามแนวทางดังนี้
2.11.1 หัวหน้าโครงการมีคุณสมบัติตามที่กาหนด
2.11.2 การจั ดสรรงบประมาณ จัด สรรตามกลุ่ มโครงการและตามล าดับ คะแนนที่ ได้
จัดเรียงไว้แล้ว
2.11.3 การจัดสรรงบประมาณ อาจปรับลดตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรเงิน กำรพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิ จั ย ฯ, 2558) ตลอดจนงบประมาณที่ ได้ รับ จั ด สรรและเป้ า หมายการ
ดาเนินงานตามสานักงบประมาณกาหนด
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เริ่มขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ
ศึกษำยุทธศำสตร์ มำตรกำร
และตัวชี้วัดที่เกีย่ วข้อง
ร่ำงแนวทำงในกำรจัดทำข้อเสนอ
โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เสนอผู้บริหำร

ไม่เห็นชอบ

แก้ไข เพิ่มเติม

เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรงำน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เห็นชอบ

แนวทางในการจัดทาข้อเสนอ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แก้ไข เพิ่มเติม

กระบวนการของคณะ/หน่วยงาน
บุคลากรจัดทาข้อเสนอโครงการ
ตรวจทำน วิเครำะห์เบือ้ งต้น

ประกำศรับข้อเสนอโครงกำร

คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

วิเคราะห์ความสอดคล้อง ตรวจสอบเบือ้ งต้น

คณะกรรมกำรฯ คณะ/หน่วยงำน
ประเมินโครงกำร

สรุป รวบรวมนำส่งผลกำร
ประเมินและข้อเสนอโครงกำร

ประเมินโครงการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคม

สรุปผลการประเมิน

จัดลาดับ
ความสาคัญ

ไม่ผ่านการพิจารณา
ไม่ได้รับการจัดสรร

ร่างคาของบประมาณ ประจาปี....
กองแผนงานส่งคาของบประมาณต่อสานักงบประมาณ

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กองแผนงานแจ้งวงเงินที่ได้รับ

คณะกรรมการฯพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามลาดับความสาคัญ

กระบวนการของคณะ/หน่วยงาน
บุคลากรจัดทาข้อเสนอโครงการ

แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจาปี

ตรวจทำน วิเครำะห์เบือ้ งต้น
คณะกรรมกำรฯ คณะ/หน่วยงำน
ประเมินโครงกำร

ตรวจสอบความถูกต้องของของบประมาณสรุป
และรวบรวมข้อเสนอโครงการ

สรุป รวบรวมนำส่งผลกำร
ประเมินและข้อเสนอโครงกำร

จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
ไม่เห็นชอบ

เสนอผู้บริหารพิจารณาลง
นาม
เห็นชอบ

แก้ไข
ไม่เห็นชอบ

บันทึกรายละเอียดโครงการใน
ระบบบริหารโครกงารทานุฯ

ส่งคืนคณะ/หน่วยงาน
เพื่อดาเนินโครงการ

ภาพที่ 5 (ต่อ) แสดงขั้นตอนการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ภาพที่ 6 แสดงการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)

ภาพที่ 7 แสดงการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)
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ภาพที่ 7 (ต่อ) แสดงการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)

ภาพที่ 8 แสดงรายชื่อโครงการและงบประมาณในระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)
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ข้อควรระวัง
- ในกำรปรับงบประมำณ ต้องกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรเงินและพัสดุ แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณนั้นๆ มี
เหตุผลประกอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การปฏิบัติงานด้านงบประมาณจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เทคนิค ในการด าเนิน งาน การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การปรับ งบประมาณ ต้องผ่ านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทุกครั้งทาหน้าที่เป็น
เลขานุการในการประชุม
3 สรุ ป รายงานการประชุ ม เสนอรองอธิก ารบดี ฝ่ ายวิจั ย และพั น ธกิ จ สั งคม ผ่ า นหั ว หน้ า
สานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำกนั้นทำบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุกำรดำเนินงำนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่คณะ หน่วยงำน เพื่อดำเนินกำรแจ้ง
หัวหน้ำโครงกำรปรับปรุงข้อเสนอโครงกำรและงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรรและยืนยันกำรดำเนินงำน
โครงกำร ตัวอย่างแบบยืนยันการดาเนินงานโครงการตามภาคผนวก 5.2
4 รวบรวมข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเสนอรองอธิการบดีพิจารณาลง
นามอนุมัติโครงการ
เมื่ อ คณะ หน่ ว ยงานแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ข้ อ เสนอโครงการตามงบประมาณที่ ได้ รั บ และตาม
ข้อเสนอแนะแล้วจะต้องส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC) อีก
ครั้ง และสานักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะทาการดาวน์โหลดข้อเสนอดังกล่าว รวบรวมและนาเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ
5 ชี้แจง สร้างความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (MSAC)
ในการรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด
3. วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
3.1 มีทศั นคติที่ดีต่อการให้บริการ
3.2 ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
3.3 ให้บริการด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือล้น ใช้ถ้อยคาที่สุภาพและเป็นมิตร
3.4 พัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ เพื่ อให้ มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ป ฏิบัติ สามารถให้ คาปรึกษาที่
ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด
3.5 ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
3.6 เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้มากที่สุด
3.7 ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอให้หลากหลายและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อให้ สามารถให้ บริการได้ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้ แก่
ผู้รับบริการได้
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4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เป็นขั้นตอนที่มีควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำน เพื่อติดตำม
ตรวจสอบ ประเมิน ผลควำมก้ำวหน้ำของงำนตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยจะต้องติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ก่อนกำรดำเนินงำน ระหว่ำงกำรดำเนินงำน และหลังกำรดำเนินงำน ที่ได้ผ่ำน
กำรวำงแผน กำรปฏิบั ติงำนตำมขั้น ตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้ อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องแล้ว หำกกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอนของแผนงำนมีปัญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น สำมำรถที่จะนำ
ผลกำรประเมินมำปรับแผนกำรดำเนินงำน ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำงำนในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลเพิ่มมำกยิ่งขึ้น
การติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ หลังจาก คณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณและอนุมัติโครงการแล้ว คณะ/หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และสานักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะทาการติดตามความก้าวหน้าทุกๆ 3 เดือน ตลอด 1 ปีงบประมาณ ผ่านระบบ
บริหารโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อรายงานข้อมูลสานักงบประมาณ โดยมีรอบการรายงานผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
รอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
การรายงาน
ไตรมาสที่ 1
ณ วันที่ 15 ธันวาคม ภายใน วันที่ 20 ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2
ณ วันที่ 15 มีนาคม
ภายใน วันที่ 20 มีนาคม
ไตรมาสที่ 3
ณ วันที่ 15 มิถุนายน ภายใน วันที่ 20 มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4
ณ วันที่ 15 กันยายน ภายใน วันที่ 20 กันยายน
โดย การรายความก้ าวหน้ าในไตรมาสที่ 2 และ 3 หั ว หน้ าโครงการหรือ ตัว แทนจะต้ องมา
รายงานความก้าวหน้าด้วยวาจาต่อคณะกรรมการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการรายงานผ่าน
ระบบฯ
สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะทาการสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดและออกไปสัมภาษณ์หรือส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์เพื่อประเมิน
ความรู้ ที่ ได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มโครงการ และสรุ ป เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
5. แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิ บั ติ ห รื อ วิ ธีก ารปฏิ บั ติ งานการบริห ารงานท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม การเสนอขอรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามขั้นตอน ดังนี้
1. มีการกาหนดปฏิทินการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเป็นการช่วยวางแผนให้กับบุคลากร
ที่สนใจที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้เตรียมตัว ศึกษาแนวทางในการจัดทาข้อเสนอโครงการ
อย่างถูกต้อง
2. มี ก ารทบทวนการด าเนิ น งานการบริ ห ารงานท านุ บ ารุง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การเสนอขอรั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ ในทุกๆฟ ปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุ งให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองและสอดคล้องกับ
การดาเนินงาน
3. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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4. มีการจัดการข้อมูลและจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ
5. มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนดและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
6. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 (กองการเจ้าหน้าที่,
2558) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. บุ ค ลากรพึ ง มี เจตคติ ที่ ดี และพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมรวมทั้ งเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ในการทานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและต้อง
ฝึกตนเองให้แตกบานและแม่นยาชานาญ
3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร
ถูกต้อง สมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
5. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่
6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ
ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
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บทที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
บริหารจัดการโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย หลากหลายประเด็น
ซึ่งได้นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาปรับปรุงงาน ซึ่งในอนาคต มีความคาดหวังว่าจะพัฒนา
ในส่วนงานที่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้
1. ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 ขั้ น ตอนในการเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณด าเนิ น งานโครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ/หน่วยงานจะแจ้งว่ามีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อการจัดทาข้อเสนอโครงการค่อนข้างน้อยทาให้
ส่งข้อเสนอโครงการไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.2 การตั้งงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ คณาจารย์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การตั้งงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุน
1.3 การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการดาเนินงาน คณะ หน่วยงานไม่สามารถ
ติดตามผลการดาเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
1.4 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ในบางคณะไม่มี
การมอบหมายงานให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจน และเปลี่ ย นผู้ ป ระสานงานบ่ อ ย จึ ง ท าให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไม่ เห็ น
ความสาคัญของการประสานงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่ อน หรือ
ผิดพลาด หรืออาจทาให้การดาเนินงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2. แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
2.1 ขั้นตอนในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้พัฒนา
งานโดยจัดทาแผนขั้น ตอนในการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณฯ รวมไปถึงปฏิทินในการดาเนินงาน เพื่อให้
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประสานงานโครงการของคณะ/หน่ ว ยงาน ได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บั ติ งานและวางแผนการปฏิ บั ติ งานและในอนาคต คาดว่ าจะมี ก ารร่ว มกั น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ งานระหว่า ง
มหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 การตั้งงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ ที่ผ่านมาได้จัดทากรอบในการตั้งงบประมาณ
เพื่อให้ผู้สนใจเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้ทาการศึกษาและทราบถึงระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยอิงจากระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ซึ่งในอนาคตมีแผนในการพัฒนาในส่วนนี้ คือ จะ
ได้มีการเชิญบุคลากรจากกองคลัง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงาน และผู้ประสานงาน ร่วมกัน
ประชุ ม จั ด ท าแนวทางในการตั้ ง งบประมาณและการเบิ ก จ่ า ยส าหรั บ การด าเนิ น งานโครงการท านุ บ ารุ ง
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ศิลปวัฒ นธรรม ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับบุคลากรที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณได้
2.3 การรายงานความก้าวหน้าและการรายงานผลการดาเนินงาน ที่ผ่านมาได้กาชับให้ต้นสังกัด
ช่วยติดตามการรายงานความก้าวหน้า และในส่วนของการรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงาน
ทางการเงิน ได้กาหนดมาตรการในการส่งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ โดยกาหนดให้ผู้ที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจะต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานและรายงานทางการเงิน 2 ปีย้อนหลังไป นับจากปีปัจจุบัน และในอนาคต จะได้มีการจัดทาระบบ
บริห ารโครงการทานุ บารุงศิลปวัฒ นธรรม (ระบบออนไลน์) ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส
รายงานผลการดาเนินงาน ผ่านระบบฯ ได้ มหาวิทยาลัยสามารถรายงานสถานะของโครงการต่างๆ ได้
2.4 การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของคณะ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
ควรเห็นความสาคัญของหน้าที่การประสานงาน มอบหมายงานให้จัดเจน เจ้าหน้าที่เองก็ควรให้ความสาคัญกับ
การศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประสานงานคณะอื่นๆ ในส่วนของสานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ เอง ได้มีการจั ดประชุมกลุ่มผู้ประสานงานวิจัย เพื่ อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาและร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทาให้การทางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ข้อเสนอแนะ
การบริ ห ารงานโครงการท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในส่ ว นของการเสนอขอรับการสนั บสนุ น
งบประมาณ ถูกจากัดด้วยเงื่อนไขของเวลา และกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่องของการเงิน พัสดุ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ในระบบของการบริหารงานควรพึงมี
3.1 มหาวิทยาลัยควรจัดทาประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การเงินและพัสดุ ที่มีขั้นตอนในการดาเนินงานที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
แผนงานกาหนด เช่น การเบิกจ่ายเงินจากจังหวัด โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 – 2 เดือน คณะ/หน่วยงาน ควรมีเงินรายได้หรือ
กองทุนเพื่อให้หัวหน้าโครงการสามารถยืมเงินทกรองจ่ายในการดาเนินงานโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนด
3.2 คณะ หน่วยงาน ควรมีมาตรการในการดาเนินการคัดกรองบุคลากรที่ไม่รายงานผลการดาเนินงานและ
รายงานทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานทาสานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ การคัดกรองบุคลากรที่ไม่
รายงานผลการดาเนิ นงานจะท าให้ ทราบข้ อมู ลความรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ของหั วหน้ าโครงการซึ่ งจะต้ องรายงานผลการ
ดาเนินงานและรายงานทางการเงินในการดาเนินโครงการต่างๆ ซึ่งการรายงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการ
ดาเนินงานโครงการ ถ้าคัดกรองแล้วจะทาให้ได้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานโครงการและเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรในปีงบประมาณต่อๆ ไป
3.3 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ประสานงาน ควรมี ความกระตื อรื อร้ นในการท าหน้ าที่ โดยจะต้ องมี ความรู้ สั่ งสม
ประสบการณ์ เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการดาเนินงานในคณะ หน่วยงาน
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