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แหล่ง ข้อมูล การดาเนิน งานที่สาคัญและเป็น ประโยชน์ต่อ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน
บุคลากรของคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดทาคู่มือได้รวบรวม
เทคนิค วิ ธีการ ในด้า นงานแผนและงบประมาณ ด้า นบริห ารความเสี ่ย งและควบคุม ภายใน ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ทั้งยังสามารถปฏิบัติงานแทน
กันได้ และเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบคาถามของผู้ใช้บริการ
ผู้จัดทาคู่มือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติต่อ
สานักงานเลขานุการ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สนใจ
ทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมา ความจาเป็น และความสาคัญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติม โดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ
คณะบริหารศาสตร์ขึ้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ จึ งได้ริเริ่มให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอน
สาขานิติศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยจึงให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการ
จัดตั้งคณะนิ ติศาสตร์ ” โดยได้ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ตามคาสั่ งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัย ลง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ต่อ มามหาวิ ท ยาลั ย เห็ น ความจ าเป็ น ในการจั ดการเรี ยนการสอนสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ เพิ่ มขึ้ น จึ ง ได้
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ”และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครอง และหลักสู ตรรัฐ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหาร
องค์การ
และหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารองค์ก าร และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการร่ า งและพิ จ ารณาหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการปกครองท้ อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น สาหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและ
ได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร
มหาบั ณฑิ ต และหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต กั บหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์
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2548 แล้ว ในปี 2548 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วน
งานในกากับของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการเพื่อ
รองรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในสาขาอื่นและผู้ที่มีความต้องการ
ศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตนในเดือนกันยายน
2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ
คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้าน
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนถึงปัจจุบัน
การดาเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ หมวดวิชา
กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ หมวดวิชากฎหมายมหาชน และ
หมวดวิชานิติบูรณาการศาสตร์ ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) ทาหน้าที่ให้บริการ
วิชาการทางกฎหมายและให้คาปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจทั่ว ไป และสานักงานเลขานุการคณะ
นิติศาสตร์ ทาหน้าทีส่ นับสนุน และส่งเสริมการบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ต่างๆ สนับสนุนงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและทักษะการดารงชีวิต การบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะให้เกิดการขับเคลื่อนไปตามต่อเนื่อง
งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ เป็นงานหนึ่งในสานักงานเลขานุการคณะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
27 สิงหาคม 2547 โดยภารกิจแรกของงานนโยบายและแผน คือ จัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน งานนโยบายและแผนจึงเป็นสายงานหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้คณะดาเนินงานตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายที่คณะกาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย จากภาระงานที่ต้องมี
การปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายในแต่ ล ะยุ ค สมั ย สภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งบประมาณของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระบบการประกันคุณภาพ การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลั ย งานนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นส่ ว นงานในกากับของมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี จึงต้องศึกษาสร้างความเข้าใจและปฏิบัติงานในภารกิจหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์สามารถดาเนินงานตามแนวทาง
ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง งานนโยบายและแผน จึงได้จัดทาเอกสารคู่มือปฏิบัติงาน งานนโยบาย
และแผนขึ้น โดยมีขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงานที่จะเอื้อประโยชน์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาเอกสาร
เสนอของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนปฏิบัติการต่างๆ
ของคณะโดยส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน และใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ
ในจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน 3 ข้อ ดังนี้
1.2.1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
1.2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้
1.2.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบคาถามของผู้ใช้บริการ
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
1.3.3 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตอบคาถามของผู้ใช้บริการ
1.4 ขอบเขตของการจัดทาคูม่ ือ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ครั้งนีค้ รอบคลุมการจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและ
แผนการใช้จ ่า ยงบประมาณ การบั น ทึ ก แผนรายจ่ า ยในระบบ UBUFMIS และการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ จัดทาแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง จัดทาแบบประเมินความมาตรฐานควบคุมภายใน
และการจัดทารายงานประจาปี
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
งานแผนและงบประมาณ หมายถึง แผนงาน แผนงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผล
การดำเนินงาน ของคณะนิติศาสตร์
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หมายถึง แผนการจัดการความเสี่ยง แผนการควบคุม
ภายใน และการติดตาม ประเมินผลตามแผนของคณะนิติศาสตร์
แผนกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนที่ ใ ช้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาคณะ ระยะ 5 ปี จั ด ท าขึ้ น ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและ
แผนงานที่รับผิดชอบให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
แผนปฏิบัติ ก ารประจ าปี หมายถึง แผนที่ ใช้ขับ เคลื่ อ นการบริห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานให้สามารถดาเนินไปอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนการบริหารจัดการกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนกลยุทธ์ (ดาเนินงานตามปีการศึกษา)
แผนการควบคุมภายใน หมายถึง แผนที่มีการกาหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน
และนามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ดาเนินการตามปีงบประมาณ)
งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินงาน
ให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมายการให้ บ ริ การของมหาวิทยาลั ย ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยเป็น
ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสาเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
เป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน โดย
เพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณและคานึงถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณจากเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่
ได้มาจาก %80 ของรายรับของค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย ฯ นามาจัดสรรเป็น
งบประมาณสาหรับดาเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ
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การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนามาวิเคราะห์ว่า
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเพื่อนาสารแนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผล
โครงการแผนปฏิบัติการประจาปีคณะนิติศาสตร์สนเทศที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้
ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงานหรือโครงการโดยการเก็บรวบรว
มข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อนาผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนราชการ หมายถึง คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ศูนย์ และส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง คณบดี ผู้อานวยการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนงานภายใน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทางานด้านการบริหารและจัดทางบประมาณ
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
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี
พ .ศ.2560
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที(่ 2)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ฉบับที(่ 3)
กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทางานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
1. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
2. พระราชบัญญัติ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านแผน
1. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ .ศ.2549
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552
3.มาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2553
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

6|

|7

2.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้
2.2.1 งานแผนและงบประมาณ มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้
 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
 การบันทึกแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS
 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
 2.2.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้
 การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
 การจัดทาแผนการควบคุมภายใน
 2.2.3 งานวิเทศสัมพันธ์
 การประสานงานกับต่างประเทศ
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดและ/หรือ เป็นผลจากการทาบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ
 อานวยความสะดวกและประสานงานในการเดินทางไปแลกเปลี่ยน เจรจาความร่วมมือ ศึกษาดูงาน

หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ณ ต่างประเทศ
2.3 วิธีการปฏิบัติงาน

ตามหลักการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
ภาระงาน
1. งานแผนและงบประมาณ
- การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

วิธีการปฏิบัติงาน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ตามนัยแห่งกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี
บทบัญญัติ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการในหมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้
(1) ก่อนดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นล่วงหน้า
(2) กาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดของ
ความสาเร็จของภารกิจ
(3( ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
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ภาระงาน

- การบันทึกรายจ่าย
งบประมาณในระบบ
UBUFMIS
- การจัดทารายงานประเมิน
ตนเองระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่
5.1

วิธีการปฏิบัติงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของที่ กพร. กาหนด ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนโยบายในจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน
งบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ โดยนาระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน
UBUFMIS เพื่อให้ทราบมิติการใช้จ่ายงบประมาณเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่(2) พ .ศ.
2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง ประกอบด้ ว ย “ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน ”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น การสร้ า งระบบและกลไกในการพั ฒ นา
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้ า หมาย และระดั บ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนด โดย
สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
กาหนดให้มีระบบการประกัน -3- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ คณะ มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี ปี การศึ กษา 2557 คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายในมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ข้ อ 5.1
การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ มีเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ข้อ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 1SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ
กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ และพั ฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท าง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่ งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้ บริห ารระดับสถาบันเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
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2.งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
- การจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง
- การจัดทาแผนการควบคุม
ภายใน

วิธีการปฏิบัติงาน
ข้อ คราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยใน ดาเนินการวิเ 2
แต่ละหลักสูตร สัดส ่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน
ข้อ ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และร 3ะบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนดแนวทางการด ำเนิน การด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ ำปีงบประมาณ พ .ศ.2561 เพื่อให้
การด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกาหนดขึ้นตอนการ
ดาเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ เพื่อให้ทุกคณะ หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ระดับคณะก :หน่วยงาน/ำหนดวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แล้วกาหนดขั้นตอนหลักใน
การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลักของ
หน่วยงาน
ขั้นที่ 2 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ
1หน่วยงาน/ระดับคณะ (
(1 (ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มงานหน่วยงาน /งาน ในแต่ละคณะ/กอง/
เป็นผู้เสนอ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็น /
ข้อมูลประกอบการระบุและวิเคราะห์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
(2หน่ ว ยงาน โดยผู /คณะ (้บ ริ ห ารหรื อ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน
พิจารณาระบุและ วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะหน่วยงาน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง /
รวมทั้งพิจารณาจากข้อมูลที่บุคลากรใน หน่วยงานเสนอ มาพิจารณาประเมิน
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 3 การประเมินและจัดลาดับความเสี่ยง
(1( การประเมินความเสี่ยง ในการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
จะต้องประเมินความ เสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยให้ระดับ
คณะหน่ วยงาน และระดับมหาวิทยาลั ยดา /เนินการประเมินความเสี่ ยง ใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง และ Risk Matrix มหาวิทยาลัยได้
กาหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ประเด็นความรุนแรงของผลกระทบ
ความเสี่ยง ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาระดับความเสี่ยง ตามลักษณะของความ
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3. งานวิเทศสัมพันธ์

วิธีการปฏิบัติงาน
เสี่ยงที่พบในหน่วยงาน โดยอาจจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่
แตกต่าง ออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและการพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคณะ/
หน่วยงาน
(2( การจัดลาดับความเสี่ยง ให้พิจารณาจากระดับความเสี่ยง ดังนี้
1ความเสี่ยงที่มีระดับ (ต่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2ความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ระดั (บสูง และระดับสูงมาก ให้พิจารณา
กาหนดแผนบริหาร ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ขั้น ที่ 4 การกาหนดแผนบริ ห ารความเสี่ ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุ ม
ภายใน
ขั้นที่ 5 การก ำกับติดตามและประเมินผล กรอบระยะเวลาการติดตามและ
ประเมินผล กาหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
รอบปีงบประมาณ โดยที่ผู้รับผิดชอบร่วม จะต้องจัดส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ยังผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบหลัก จะต้องรายงานผลการดาเนินงานมายัง
กองแผนงาน ภายใน 5 วันทาการ ภายหลังสิ้นไตรมาส โดยกาหนดการติดตาม
และประเมินผล จานวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาส 2 ณ( 31มีนาคมครั้ง (
ที่2 ณ สิ้นไตร มาส 3 ณ( 30 มิถุนายน และ ครั้งที่ (3 ณ สิ้นไตรมาส 4 ณ( 30
กันยายน(สิ้นปีงบประมาณ/
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดและ/หรือ เป็นผล
จากการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือ
3. ดาเนินการรับนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน
4. ให้คาแนะนา/ปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ

2.4 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน
2.4.1 งานแผนและงบประมาณ
มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การดาเนินการตามปฏิทินการดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
2. การอ้างอิงข้อมูลในการรายงานควรเป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและกาหนดขอบเขตของระยะเวลาใน
การนาข้อมูล
2.4.2 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ต้องมีตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
2. การระบุความเสี่ยง ต้องระบุสาเหตุหลักให้ได้ แยกแยะสาเหตุและผลกระทบออกจากกัน ไม่ควร
นาผลกระทบมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ความเสี่ยง เช่น ระบบการ
จัดเก็บเอกสารไม่ดีพอ เป็นต้น
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2.4.3 งานวิเทศสัมพันธ์
มีเงื่อนไข ข้องสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ต้องระบุข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น เรื่องที่
ประสาน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย วันเวลาเวลาไปรับ-ส่ง สถานที่ที่ไปรับ-ส่ง เป็นต้น
2. ต้องศึกษาการใช้ภาษาต่างประเทศ มารยาท วัฒนธรรมต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ต้อง
ประสานงาน
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย
(2) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ ดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
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3.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานของงานนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ มีภาระงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ภาระงาน
1. ด้านการปฏิบตั ิการ
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล
1. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ
แผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย เพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์
2. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะนิติศาสตร์
3. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนา และนโยบายต่างๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของคณะนิตศิ าสตร์
(2) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
1. จัดทาแผนพัฒนาระยะต่างๆ
2. จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
การ ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
3. จัดทาคาของบประมาณแผ่นดินประจาปี
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การ
4. จัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ประจาปี
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ
5. จัดทาแผนอัตรากาลัง พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้าง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
ชั่วคราว
6. จัดทาแผนงาน/โครงการ/การจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ตาม กพร./ ปปช.
7. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
8. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
9. จัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
10. การปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ
11. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
12. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
13. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

ภาระงาน

คณะนิติศาสตร์
14. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะนิติศาสตร์
15. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17. ติดตาม สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
18. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก
1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผน การเขียน
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้
โครงการประกอบการจัดทาแผนที่ดี การรายงานผลการ
คำปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่
ดาเนินงานโครงการ ให้กับผูน้ านักศึกษา
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
2. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานนโยบายและ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
แผนผ่านเว็บไซด์คณะนิติศาสตร์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
3. จัดทารายงานประจาปี
ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางาน 1. จัดทาแผนพัฒนาระยะต่างๆ
ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
2. จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด 3. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการระดม
ความเห็นในการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์
4. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนกลยุทธ์คณะ
นิติศาสตร์
5. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะนิตศิ าสตร์
14 |

| 15

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน ระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บคุ ลากรทัง้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการได้รบั ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ

ภาระงาน
6. เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะนิติศาสตร์
7. จัดทารายงานต้นทุนต่อหน่วยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนปีถัดไป
8. จัดทารายงานค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนปีถัดไป
1. ประสาน ติดตาม ให้คาแนะนำในการดาเนินงาน การ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์
2. ประสาน ติดตาม ให้คาแนะนำในการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
3. ประสาน ติดตาม ให้คาแนะนำในการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
1. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผน การเขียน
โครงการประกอบการจัดทาแผนที่ดี การรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ ให้กับผูน้ านักศึกษา
2. เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานนโยบายและ
แผน ผ่านเว็บไซด์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. จัดทารายงานประจาปี
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3.3 โครงการสร้างส่วนงานภายในคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

สานักงานเลขานุการคณะ
นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หมวดวิชากฎหมายเอกชน
และธุรกิจ

กลุ่มงานบริการการศึกษา

หมวดวิชากฎหมายมหาชน

กลุ่มงานวางแผน ประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ

หมวดวิชากฎหมายอาญา
และกระบวนการยุติธรรม

กลุ่มงานวิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หมวดวิชากฎหมายระหว่าง
ประเทศ

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย

หมวดวิชานิติบูรณาการ
ศาสตร์

16 |

| 17

3.4 โครงสร้างการบริหารงานคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณะกรรมการ
ประจาคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์

รักษาการในตาแหน่งหัวหน้า
สานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางเพชรัตน์ แสนทวีสุข

ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริ

รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและพันธกิจ
สังคม
นายสหรัฐ โนทะยะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
กิจการพิเศษ
ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
นางมณฑิรา แก้วตา

หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
นางศุกัญญา ล้าเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวธิติวรรณ บุตรศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานแผน ประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ
นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งกาแหง
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3.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์

รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะนิตศิ าสตร์
นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข

หัวหน้ากลุ่มงานแผน ประกันคุณภาพและสารสนเทศ
*นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว

งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางอารียา สาวิสิทธิ์

งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
นายพัฒนพงศ์ เกษกรณ์

* คือ ผู้จัดทาคู่มือ
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3.6 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
งานนโยบายและแผน มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 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 มีการดาเนินงานในด้าน
1) งานแผนและงบประมาณ
2) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3) งานวิเทศสัมพันธ์
มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของส่วนงานนโยบายและแผน
“เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศด้านนโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์
ทีพ่ ัฒนาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม”
พันธกิจของส่วนงานนโยบายและแผน
1. อานวย ประสาน ประมวล วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์
2. จัดทาและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์
3. วิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและ
แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์
5.นาผลที่ได้จากการดาเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการทางาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ
6.ดาเนินการบริหารโครงการพิเศษตามยุทธศาสตร์
7. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (USR: University Social Responsibility)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของงานนโยบายและแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
การพัฒนาระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ควบคู่กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างมีอัตลักษณ์
เป้าประสงค์
1.1 มีระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในระดับคณะที่สามารถแปรกลยุทธ์สู่ระดับกลุ่มงาน รายบุคคล
สามารถสะท้อนพัฒนาการของคณะที่เป็นไปอย่างสอดคล้อง มีทิศทางในทุกระดับ
ทั้งสามารถกากับและผลักดันการดาเนินการและผลลัพธ์ได้อย่างสัมฤทธิผล
1.2 มีระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับคณะ กลุ่มงานที่ไม่เพียงเสริมสร้างพัฒนาการอย่างเข้มแข็งของ
คณะหากแต่มีทิศทางเคียงคู่และสอดรับไปกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
1.3 มีการพัฒนาคณะตามแผนกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการบริหารและการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนใต้ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
กลยุทธ์
1. สร้างความเชื่อมโยง และกลไกผลักดัน ระหว่าง “งบประมาณด้านกลยุทธ์การดาเนินการตามนโยบาย
ทิศทางตามกลยุทธ์ของคณะและผลความสาเร็จในการดาเนินการเหล่านั้น”กับกลุ่มงานภายในคณะ
2. พัฒนาระบบงานบริหารนโยบายและแผนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ
ที่สามารถผสานกลืนระบบคุณภาพภายนอกต่ างๆได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการมีส่วน
ร่วมจากประชาคมในทุกภาคส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบการบริหารแผนและงบประมาณที่เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
2.1 ส่งเสริมการทางานที่มีการตัดสินใจด้วยทีมงาน ที่มิใช่มุ่งเพียงสนับสนุนและบริการหากมุ่งที่จะ
สร้างสรรค์และให้เกิดโอกาสและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ
2.2 พัฒนาระบบงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปร่งใสที่สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในความเป็นมือ
อาชีพของแต่ละสาระหน้าที่เชิงลึก
2.3 มีวิถีการทางานที่ทันสมัย เปิดกว้างด้วยระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทิศทาง
มีความมั่นคง ทันสมัยสามารถสนองตอบความต้องการได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศตามทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์เพื่อให้
วิธีและวิถีการทางานของบุคลากรทุกคน สามารถใช้ IT ในการสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่า ความคล่องตัวและ
ความรวดเร็วของกระบวนงานการให้บริการ และการบริหารงานโยบายและแผนของคณะนิติศาสตร์ได้อย่างมือ
อาชีพ
2. เสริมสร้าง เปิดโอกาส และผลักดันโดยถือเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบที่บุคลากรทุกคนต้องพัฒนา
ตนเองอย่ างต่อ เนื่ อ ง ทั้ง ในเชิงองค์ความรู้ ทักษะและความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ านของตนได้ใ นระดั บแนวหน้ า
ทั้งมีความยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่างๆที่ต้อง
เผชิญ
3.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและแผนผังการปฏิบัติงาน (WORK FLOW) มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 การจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
 การปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ
 การขอปรับแผนครุภัณฑ์
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์
 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะนิติศาสตร์
 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ติดตาม สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
 จัดทารายงานประจาปี
 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์
สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ได้ เช่น แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี แผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์
2
จัดทา ร่าง แผนกลยุทธ์

3

ระดมสมอง swot matrix กาหนดวิสัยทัศน์ ค่า
เป้าหมาย และร่าง แผนกลยุทธ์ร่วมกัน

บุคลากรในคณะทุกคน

งานนโยบายและแผน จัดทาร่างแผนกลยุทธ์โดยนา
ข้อมูลจากการประชุมระดมสมองมา

งานนโยบายและแผน

ระยะเวลา
2-3 วัน

เสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ

เอกสารอ้างอิง
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
สัมมนา

ร่าง แผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์
3-7 วัน

เสนอวาระต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา งานนโยบายและแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

NO

4

ผู้รับผิดชอบ

แบบเสนอวาระต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
1 วัน

NO
ส่ง ร่าง แผนกลยุทธ์ไปยัง
กองแผนงานเพื่อตรวจทาน

5

NO
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา

6

NO

หลังจากปรับข้อมูลตามมติคณะกรรมการประจา
คณะ งานนโยบายและแผนนาส่ง ร่าง แผนฯ ไปยัง
กองแผนงานเพื่อตรวจทาน

งานนโยบายและแผน

กองแผนงานนาเสนอวาระต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

กองแผนงานนาเสนอวาระต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติที่ประชุมมายัง
คณะ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

1 วัน

1 วัน
(ตามปฏิทนิ การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย)

ตามปฏิทินการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

7

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
มติที่ประชุมมายังคณะ
8
เผยแพร่ เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์
9
กระบวนการเผยแพร่แผนสู่รายบุคคล

ร่าง แผนกลยุทธ์ที่ผ่านมติ
คณะกรรมการประจาคณะ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

ภายใน 7 วัน รายงานการประชุมสภา
หลังจากรับรอง มหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม

เผยแพร่แผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่บุคคลากรใน งานนโยบายและแผน
คณะทราบ

1 วัน

เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

งานนโยบายและแผน

1 วัน

เล่มแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์

จัดประชุมเพือ่ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ฯ สู่ประชาคม/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพือ่ ทาความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบตั ิในทิศทาง
เดียวกัน
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไป
ดาเนินการ เพือ่ ให้แผนไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม

22

23

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายละเอียดคา
ของบประมาณ
2

NO
ตรวจทานรายละเอียด
คาของบประมาณเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ

3
จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
(DATA PROLECT)

4

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

มิ.ย. - ก.ค.
7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการเพือ่ จัดทาคาขอ
งบประมาณ

งานนโยบายและแผนตรวจทานโครงการในเรื่องความสอดคล้องกับแผนกล งานนโยบายและแผน
ยุทธ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และงบประมาณในโครงการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

มิ.ย.- ก.ค.
7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการเพือ่ จัดทาคาขอ
งบประมาณ

งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลจากคาของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน
โครงการจัดทาข้อมูลแผนปฏิบัติการประจาปีลงในแบบฟอร์ฒ DATA
PROJECT

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

1 วัน

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ
คณะกรรมการประจา
คณะ

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณตาม
แบบฟอร์มทีก่ าหนดส่งงานนโยบายและแผนเพือ่ ตรวจทาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

NO

งานนโยบายและแผนเสนอวาระต่อคณะกรรมการประจาคณะเพือ่
พิจารณาคาชองบประมาณ

งานนโยบายและแผน

NO

จากมติคณะกรรมการประจาคณะ งานนโยบายและแผนส่งคาขอ
งบประมาณไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

กองแผนงานตรวจสอบ DATA PROJECT หากไม่มีการแก้ไข กอง
แผนงานนาเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา

กองแผนงาน

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอวาระ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองแผนงาน

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

จากมติสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนมติ
การพิจารณาวาระกลับมายังคณะ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ

งานนโยบายและแผน

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบถึงมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

(ตามรอบปฏิทนิ การ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

5
เสนอคาของบประมาณไปยัง
กองแผนงาน

6

NO
กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

7
NO

(ตามรอบปฏิทนิ การ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
มติที่ประชุมมายังคณะ
9
งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ

23

24

ขั้นตอนการจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทารายละเอียดคา
ของบประมาณ
2

NO
ตรวจทานรายละเอียด
คาของบประมาณเพื่อจัดทาแผนการใช้จ่าย

เอกสารอ้างอิง

มิ.ย. - ก.ค.
7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการเพือ่ จัดทาคาขอ
งบประมาณ

งานนโยบายและแผนตรวจทาน
งานนโยบายและแผน
โครงการในเรื่องความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณในโครงการ

มิ.ย.- ก.ค.
7 วัน

แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการเพือ่ จัดทาคาขอ
งบประมาณ

N จากคาของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ

จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจาปี
(DATA PROLECT)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดคาของบประมาณตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดส่งงาน
นโยบายและแผนเพือ่ ตรวจทาน

งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล

3

ผู้รับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

1 วัน

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ

โครงการจัดทาข้อมูลแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีลงในแบบฟอร์ฒ DATA
PROJECT

4

งานนโยบายและแผนเสนอวาระ งานนโยบายและแผน
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพือ่
พิจารณาคาชองบประมาณ

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

(ตามรอบปฏิทินการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

NO
5

เสนอคาของบประมาณไปยังกอง
แผนงาน

จากมติคณะกรรมการประจาคณะ งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผนส่งคาขอ
งบประมาณไปยังกองแผนงาน

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

กองแผนงานตรวจสอบ DATA
กองแผนงาน
PROJECT หากไม่มีการแก้ไข กอง
แผนงานนาเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

NO
6
กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

7

NO
กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

8

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
มติที่ประชุมมายังคณะ
9
งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ

จากมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอ
วาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองแผนงาน

(ตามรอบปฏิทินการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

จากมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภา
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง มหาวิทยาลัย
เวียนมติการพิจารณาวาระกลับมา
ยังคณะ

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียน
งานนโยบายและแผน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบถึงมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

24

25

ขั้นตอนการจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์ / แผนครุภัณฑ์ ICT
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี

2

สารวจความต้องการครุภัณฑ์

3
จัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์

4
ตรวจทานรายละเอียด
คาของบประมาณเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการ

NO

5
จัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจาปี
(DATA PROLECT)

6

7
เสนอคาของบประมาณไปยังกอง
แผนงาน

8
NO
กองแผนงานตรวจสอบและเสนอวาระ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

NO
กองแผนงานเสนอวาระต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์คงเหลือประจาปี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์
คงเหลือประจาปี

3 วัน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจาปี คณะนิติศาสตร์

งานพัสดุจัดทาแบบฟอร์มสารวจ
ความต้องการครุภัณฑ์เพือ่
ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร

งานพัสดุ

7 วัน

แบบฟอร์มแผนความ
ต้องการครุภัณฑ์

งานนโยบายและแผนร่วมกับงาน
พัสดุจัดทาแผนรายการครุภัณฑ์
ตามความต้องการเรียงลาดับตาม
ความจาเป็นและความสาคัญ ตาม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ

1-3 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

งานนโยบายและแผนตรวจทาน
โครงการในเรื่องความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณในโครงการ

งานนโยบายและแผน

มิ.ย.- ก.ค.
7 วัน

งานนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล
จากคาของบประมาณจากผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาข้อมูลแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีลงในแบบฟอร์ฒ DATA
PROJECT

งานนโยบายและแผน

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

1 วัน

แบบฟอร์มเสนอวาระต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ

งานนโยบายและแผนเสนอวาระต่อ งานนโยบายและแผน
คณะกรรมการประจาคณะเพือ่
พิจารณาคาชองบประมาณ

เสนอวาระต่อคณะกรรมการ

9

ผู้รับผิดชอบ

(ตามรอบปฏิทินการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการเพือ่ จัดทาคาขอ
งบประมาณ

จากมติคณะกรรมการประจาคณะ
งานนโยบายและแผนส่งคาขอ
งบประมาณไปยังกองแผนงาน

งานนโยบายและแผน

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

กองแผนงานตรวจสอบ DATA
PROJECT หากไม่มีการแก้ไข กอง
แผนงานนาเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา

กองแผนงาน

3-7 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

จากมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย กองแผนงานเสนอ
วาระต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กองแผนงาน

1 วัน

แบบฟอร์ม DATA
PROJECT

(ตามรอบปฏิทินการ
ประชุมของคณะกรรมการ
ประจาคณะ)

A

25

25

ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

A
10

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียน
มติที่ประชุมมายังคณะ
11
งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ

จากมติสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
เวียนมติการพิจารณาวาระกลับมา
ยังคณะ

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบ

งานนโยบายและแผน

1 วัน

บันทึกข้อความแจ้งเวียน
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบถึงมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

25

26

ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1
ผู้ขอโอนงบประมาณเสนอเรื่องขออนุมตั ิ
งบประมาณเพิ่มเติม

2
NO

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น

NO

3

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

1 วัน

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในโครงการต่อคณบดี
แสดงเหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ รายละเอียด
โครงการ รายการงบประมาณที่ขออนุมัติเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผล
ความจาเป็นที่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่ม จานวนเงิน
ที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในบันทึกข้อความกรณี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนที่ต้องแก้ไขประสาน
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคืน
เพื่อแก้ไข ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือ
งบประมาณของโครงการ เกษียนหนังสือและสรุป
ประเด็นการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมและให้
ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

เกษียณหนังสือและให้ขอ้ เสนอแนะ (ถ้ามี)

รักษาการแทน
หัวหน้าสานักงาน
เลขาฯ

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

เกษียณหนังสือและให้ขอ้ เสนอแนะ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือให้ข้อเสนอแนะ คณบดี

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ปรับแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS
ตามผลการพิจารณา

งานนโยบายและ
แผน

15 นาที

แบบฟอร์มจากระบบ
UBUFMIS

แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอปรับ

งานนโยบายและ
แผน

10 นาที

บันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณา

รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานเสนอความเห็น
NO

4
รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอ
ความเห็น

5

NO

คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ

6
ปรับแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS

7
บันทึกแจ้งเรื่องกลับต่อ
ผู้ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม

26

27

ขั้นตอนการขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย มี 2 ลักษณะ คือ การขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณภายในโครงการเดียวกัน และ การขอปรับแผนรายจ่ายระหว่างโครงการ
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1
ผู้ขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณเสนอ
เรื่องขอปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ

2

NO

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน
รายจจ่ายในโครงการต่อคณบดีแสดงเหตุผลและความจาเป็นใน
การขออนุมัติพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่
รายละเอียดโครงการ รายการงบประมาณที่ขอปรับ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผลความ
จาเป็นทีต่ ้องขออนุมัติปรับแผนฯ จานวนเงินทีข่ ออนุมัติปรับแผน
บันทึกข้อความกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนทีต่ ้องแก้ไข
ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือส่งคืนเพือ่
แก้ไข ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลืองบประมาณของโครงการ
เกษียนหนังสือและสรุปประเด็นการปรับแผนรายจ่ายงบประมาณ
และให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

1 วัน

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

เกษียณหนังสือและให้ขอ้ เสนอแนะ (ถ้ามี)

รักษาการแทน
หัวหน้าสานักงาน
เลขาฯ

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

เกษียณหนังสือและให้ขอ้ เสนอแนะ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

คณบดีพิจารณาอนุมตั หิ รือให้ขอ้ เสนอแนะ

คณบดี

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนรายจ่าย

โอนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS
ตามผลการพิจารณา

งานนโยบายและแผน

15 นาที

แบบฟอร์มจากระบบ
UBUFMIS

แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอโอน

งานนโยบายและแผน

10 นาที

บันทึกข้อความแจ้งผลการ
พิจารณา

NO

3
รักษาราชการแทนหัวหน้า
สานักงานเสนอความเห็น

4

NO

รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอ
ความเห็น

5

NO

คณบดีพิจารณาอนุมัติหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ

6
ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS

7
บันทึกแจ้งเรื่องกลับต่อผู้ขอปรับแผนรายจ่าย
งบประมาณ

27

28

ขั้นตอนการขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1
ผู้ขอโอนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เสนอเรื่อง

NO

งานพัสดุ หัวหน้างาน
พัสดุเสนอความเห็น

2
NO

งานนโยบายและแผน
เสนอความเห็น

3

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเรื่องไปยังกองแผนงาน

เอกสารอ้างอิง

ผู้ขอโอนครุภัณฑ์เสนอบันทึกข้อความขออนุมัติต่อคณบดีแสดง
เหตุผลและความจาเป็นในการขออนุมัติพร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดโครงการ รายการ
ครุภัณฑ์ทขี่ อปรับ รายละเอียดครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

1 วัน

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผลความ
จาเป็น จานวนเงินทีข่ ออนุมัติ รายการครุภัณฑ์ทขี่ อ
รายละเอียดครุภัณฑ์ บันทึกข้อความกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ
มีส่วนทีต่ ้องแก้ไขประสานผู้เสนอเรื่องเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือ
ส่งคืนเพือ่ แก้ไข

งานพัสดุ หัวหน้า
งานพัสดุ

1 วัน

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย
รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขอ
ปรับ

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ เหตุผลความจาเป็น
ทีต่ ้องขอโอนครุภัณฑ์ จานวนเงินทีข่ ออนุมัติปรับแผน บันทึกข้อความ
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีส่วนทีต่ ้องแก้ไขประสานผู้รับผิดชอบ
โครงการเพือ่ ขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือส่งคืนเพือ่ แก้ไข ตรวจสอบรายงาน
สรุปยอดคงเหลืองบประมาณของโครงการ เกษียนหนังสือและสรุป
ประเด็นการปรับแผนรายจ่ายงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะ

งานนโยบายและ
แผน

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

จัดทาข้อมูลเพื่อเสนอวาระต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

งานนโยบายและแผน

บันทึกข้อความขออนุมัติโอนงบประมาณเพือ่ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม
เอกสารประกอบได้แก่ สรุปยอดงบประมาณคงเหลือในโครงการ จาก
ระบบ UBUFMIS รายละเอียดครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา

งานนโยบายและแผน

เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ

4

ระยะเวลา

1 วัน
แบบวาระเสนอ
(ตามรอบปฏิทนิ คณะกรรมการประจาคณะ
การประชุม
เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการ
ประจาคณะ)

30 นาที

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

1-7 วัน

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติปรับแผนรายจ่าย

NO

5
กองแผนงานตรวจสอบ

กองแผนงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ กองแผนงาน
ข้อมูล

A

28

28

ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

A

6

อธิการบดีพิจารณาอนุมตั หิ รือให้ขอ้ เสนอแนะ

อธิการบดี

1-7 วัน

บันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณา

โอนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตาม กองแผนงาน
ผลการพิจารณา

15 นาที

แบบฟอร์มจากระบบ
UBUFMIS

แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังคณะ

กองแผนงาน

10 นาที

บันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ขอโอน

งานนโยบายและ
แผน

10 นาที

บันทึกข้อความแจ้งผล
การพิจารณา

อธิการบดีให้ความเห็น

7
ปรับแผนรายจ่ายงบประมาณในระบบ UBUFMIS

8
บันทึกแจ้งเรื่องกลับคณะ/หน่วยงาน

9

งานนโยบายและแผนแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ

28

29

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

ผู้รับผิดชอบ

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตาม
แบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด(ไตรมาส)

งานนโยบายและ
แผน

ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีมายังงานนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

30 นาที

แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

7 ชม.

แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

นาผลการปฏิบัตงิ านมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง งานนโยบายและ
แก้ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้ดยี ิ่งขึ้น แผน

7 ชม.

เอกสารสรุปรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

สรุปผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีของหน่วยงาน เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ

งานนโยบายและแผน

3 วัน

เอกสารสรุปรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี

คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
การประจาปี

คณะกรรมการ
ประจาคณะ

30 นาที

แบบเสนอวาระเพื่อ
พิจารณาต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ

แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีที่ผ่านการพิจารณาและ
ให้ขอ้ เสนอแนะจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง- นา
ข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯในปีถดั ไป

งานนโยบายและแผน

30 นาที

แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ

2
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี

3

NO

รวบรวมสังเคราะห์
ข้อมูล

4

NO
จัดทารายงานการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ

5

NO

คณะกรรมการประจา

6
แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ

29

30

ขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการการควบคุมภายใน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1
จัดทาคาสั่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

จัดทา ร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ งานนโยบายและแผน
เสี่ยงและควบคุมภายใน แจ้งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
แก่กรรมการทุกคนทราบ

30 นาที

คาสั่งคณะนิติศาสตร์
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

แจ้งเวียนปฏิทินการดาเนินการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

30 นาที

ปฏิทินการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

จัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยงคณะนิตศิ าสตร์
คณะกรรมการ
เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการประจาคณะ บริหารความเสี่ยง

7 ชม.

แบบฟอร์มแผนบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ประจาคณะ

3 ชม.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ

งานนโยบายและแผน

แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน

3

เอกสารอ้างอิง

จัดทาแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน

5
คณะกรรมการประจา

6
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

7

ติดตามการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงฯ
รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน

8
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่งไปยังกองแผนงาน

แจ้งแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของคณะไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามแผน

งานนโยบายและ
1 ปีงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะ
แผน และผู้เกี่ยวข้อง
นิติศาสตร์

จัดทาบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดส่งรายงาน งานนโยบายและแผน ก่อนสิ้นแต่ละไตร
มาส 7 วัน
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน รอบ 6 , 9 และ 12
เดือน
รวบรวมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในรอบ 6 , 9 และ 12 เดือนของ
หน่วยงาน
- ส่งรายงานไปยังกองแผนงาน

บันทึกข้อความแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงฯ รอบ 6 , 9 และ 12
เดือน

งานนโยบายและแผน หลังสิ้นแต่ละไตร

- รายงานผลการบริหารความ
มาส ภายใน 5 วัน เสี่ยงและควบคุมภายใน 6, 9
และ 12 เดือน ของหน่วยงาน
- บันทึกข้อความแจ้งกอง
แผนงาน

30

31

ขั้นตอนการจัดทารายงานประจาปี
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

จัดทา ร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
รายงานประจาปี

งานนโยบายและแผน

30 นาที

คาสั่งคณะนิติศาสตร์
แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
รายงานประจาปี

ประชุมมอบหมายการจัดทาข้อมูลเพื่อจัดทา
รายงานประจาปี ตามบทบาทหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง

งานนโยบายและแผน

3 ชม.

ฟอร์มรายงานประจาปี

รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
รายงานประจาปี
- ส่งรายงานเสนอคณะกรรมการประจาเพื่อ
พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ

งานนโยบายและแผน

5 วัน

ฟอร์มรายงานประจาปี

คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้
คณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ ปรับพัฒนา ร่าง รายงานประจาปี ประจาคณะ
ตามข้อเสนอแนะ

3 ชม.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะส่ง ร่าง รายงานประจาปีที่คณะกรรมการ
ประจาคณะให้ความเห็นชอบแล้วไปยังกอง
แผนงานเพื่อกองแผนงานนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

1 วัน

ร่าง รายงานประจาปี
รายงานการประขุมคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

จัดทาคาสั่งคณะทางานจัดทารายงาน
ประจาปี

2

เอกสารอ้างอิง

ประชุมคณะทางาน

3
จัดทา ร่าง รายงานประจาปี

5

NO

คณะกรรมการประจา

6
ส่ง ร่าง รายงานประจาปีไปยังกองแผนงาน

กองแผนงาน

NO

7
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

NO

8
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

9
เผยแพร่เล่มรายงานประจาปีฉบับสมบูรณ์

กองแผนงานส่ง ร่าง รายงานประจาปีที่
กองแผนงาน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแล้วไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป

รายงานการประชุม
1 วัน
(ตามรอการ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
ประชุม)

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ กองแผนงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งมติที่ประชุมให้
คณะฯ ทราบ

รายงานการประชุมสภา
1 วัน
(ตามรอการ มหาวิทยาลัย
ประชุม)

เผยแพร่เล่มรายงานประจาปีฉบับ
งานนโยบายและ
สมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา
แผน
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

1 วัน

เล่มรายงานประจาปีฉบับ
สมบูรณ์
หนังสือเวียนหน่วยงานต่างๆ
ในการจัดส่งรายงานประจาปี
ฉบับสมบูรณ์

31

32

ขั้นตอนการจัดทารายงานต้นทุนต่อหลักสูตร
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1

2
วิเคราะห์เอกสารประกอบการจัดทาต้นทุนต่อ
หลักสูตร

3
ผู้บริหารระดับต้นตรวจสอบ

NO

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณา

5
เผยแพร่ต้นทุนต่อหลักสูตร

ระยะเวลา

งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี

3 ชม.

รายงานงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

วิเคราะห์งบประมาณต่อสัดส่วนผลผลิตที่กาหนด งานนโยบายและแผน
จัดทาแบบฟอร์มเกณฑ์การกระจายต้นทุน
งานการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มเกณฑ์การกระจายต้นทุน

7 ชม.

แนวทางการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหลักสูตร
รายงานงบประมาณประจาปี

กรณีไม่ถกู ต้อง จะะวิเคราะห์เอกสารประกอบ
รองคณบดีฝ่าย
รายงานต้นทุนต่อหน่วยใหม่อกี ครัง้
บริหาร
- กรณีถกู ต้อง เสนอวาระให้คณะกรรมการประจา
คณะพิจารณา

3 ชม.

รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหลักสูตร
ได้แก่ รายรับ-รายจ่ายตลอดปีงบประมาณ
FTES ค่าเสื่อมราคา จานวนนักศึกษา รายวิชาที่
ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานต้นทุนต่อ
หลักสูตร

4

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณาและให้ความ คณะกรรมการ
เห็นชอบ และให้ขอ้ เสนอแนะ
ประจาคณะ

รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

เผยแพร่ตน้ ทุนต่อหลักสูตรให้บุคลากรในคณะ
ทราบผ่านระบบ DMS

รายงานต้นทุนต่อหลักสูตร

งานนโยบายและแผน
งานการเงินและบัญชี

32

33

ขั้นตอนการจัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่า
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

1
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่า

2
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

3

NO

ผู้บริหารระดับต้นตรวจสอบ

4
คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณา

5
จัดทารูปเล่มการประเมินความคุม้ ค่า

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารอ้างอิง

ข้อมูลประกอบการประเมินความคุ้มค่า
ได้แก่ รายรับ-รายจ่ายตลอดปีงบประมาณ ต้นทุน
ต่อหลักสูตร (จุดคุ้มทุนBEP) ผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเงินคณะนิตศิ าสตร์
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะนิตศิ าสตร์

งานนโยบายและแผน

14 ชม.

วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล จัดทาแผนภูมแิ สดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละผลผลิต

งานนโยบายและแผน

7 ชม.

กรณีไม่ถกู ต้อง จะะวิเคราะห์เอกสารประกอบ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยใหม่อกี ครัง้
- กรณีถกู ต้อง เสนอวาระให้คณะกรรมการประจา
คณะพิจารณา

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

3 ชม.

รายงานการประเมินความ
คุ้มค่า

คณะกรรมการประจาคณะ พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ และให้ขอ้ เสนอแนะ

คณะกรรมการ
ประจาคณะ

3 ชม.

รายงานการประเมินความ
คุ้มค่า

จัดทารายงานรูปเล่มรายงานการประเมินความ
คุ้มค่าและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในคณะทราบ

งานนโยบายและแผน

รายงานการประเมินความ
คุ้มค่า
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3.6.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ
งานนโยบายและแผน ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศด้านงานแผน งานงบประมาณ การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน งานวิเทศสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่ประชาคมรับทราบโดยให้บริการผ่านหน่วยสื่อสารต่างๆ
ได้แก่ เว็บไซต์งานโยบายและแผน แชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive แชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
Group เพื่อผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
งานนโยบาย และแผน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการแชร์ข้อมูลผ่าน Google Drive
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3.6.4 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานในด้านการวางแผนงบประมาณและสารสนเทศประสบความสาเร็จ มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานแผนและงบประมาณ
 การจัดทาแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ จัดทาขึ้นโดยบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ระดมสมอง
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ชัดเจน
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติไปยังบุคคลทุกคน
 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์คณะนิติศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินคณะนิติศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยครบทุกยุทธศาสตร์
 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ติดตามผลการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
 ทบทวนแผนกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเป็นประจาทุกปี
 นาข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย
ไปปรัปปรุงแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงานในปีถัดไป
 เผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องทราบ
2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามแนวทางของมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพ
 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามปฏิทิน ต่อผู้บริหาร
คณะกรรมการประจาคณะอย่างต่อเนื่อง
 ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี
 นาข้อเสนอแนะไปปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
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3) วิเทศสัมพันธ์
 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์
 จัดดาเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
 รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามรอบที่กาหนด
 ประสานงานหน่วยงานต่างประเทศตามขั้นตอนการประสานงานโดยผ่านสานักวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3.6.5 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ทักษะในการทางานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและต้องฝึก
ตนเองให้แตกฉานและแม่นยาชานาญ
3. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ
4. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
5. บุคลากรประพฤติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่
6. บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
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บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
การดาเนินงานด้านงานแผน งบประมาณและสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งานวิเทศสัมพันธ์ มีปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน ได้แก่
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
4.3 ข้อเสนอแนะ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค
1. งานแผนและ
1.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจใน
งบประมาณ
การเชือ่ มโยงตัวชี้วัดในการจัดทาแผนงาน
โครงการของตนเอง และมีทัศนคติไม่ดีใน
การจัดทารายละเอียดโครงการ และคิดว่า
เป็นการเพิ่มภาระงานให้ตนเอง
2.บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจใน
การกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ
โครงการให้สอดคล้องกับตัวขี้วัด ค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะ ส่งผลให้
การรายงานผลการดาเนินงานขาดความ
ชัดเจน
3,บุคลากรบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมใน
การระบุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อกาหนดเป็น
แผนการดาเนินงานของคณะ

4.การดาเนินงานตามแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณมีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นประจา ส่งผลกระทบต่อ

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
1.งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ กับ
โครงการที่รับผิดชอบ
2.งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการกาหนดตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

3.ผู้บริหารทุกระดับในคณะควรมีการ
ควบคุมดูแล ติดตามบุคลากรในเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดทาแผนการดาเนินงานและเป็น
แบบอย่างที่ดี
4.ควรมีการสารวจความต้องการครุภัณฑ์
จากผู้ใช้บริการ และนาผลการสารวจมา
ประชุม หารือ วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.การบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน

ปัญหา อุปสรรค
การปรับแผนงบประมาณที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
5. ไม่สามารถรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในระดับหมวดรายจ่ายย่อยได้
เนื่องจากระบบไม่รองรับ เช่น หมวดค่าใช้
สอย-ค่าจ้างเหมาบริการ หมวดค่าวัสดุ-ค่า
วัสดุสานักงาน
6. บุคลากรในคณะบางส่วนขาดเข้าใจและ
ความร่วมมือในการส่งข้อมูลให้งานนโยบาย
และแผนในเรื่องต่างๆ ทันตามกาหนดเวลา
7. ความถี่ในการขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณ ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน
เพือตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด
5.เสนอความเห็นผ่านกองแผนงานเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงระบบให้สามารถรายงาน
ได้ถึงระดับหมวดรายจ่ายย่อย

6. ผู้บริหารคณะฯ ควรจัดทาเป็นข้อตกลง
ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเพิ่มค่าจ้าง
ในแต่ละรอบการประเมิน
7. ผู้บริหารคณะฯ ควรกาหนดแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการวางแผนเขียนรายละเอียดคาขอ
งบประมาณให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อ
การบริหารค่าใช้จ่ายในโครงการ
1. บุคลากรส่วนมากขาดความรู้ ความ
1. งานนโยบายและแผนควรให้ความรู้
เข้าใจที่ชัดเจนต่อการบริหารความเสี่ยงและ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ควบคุมภายใน
และระบบควบคุมภายในแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ 2. ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรให้
ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและ ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การควบคุมภายในอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
3.แบบฟอร์มในการบริหารความเสี่ยงมี
3. กองแผนงานควรปรับแบบฟอร์มให้
ปริมาณมาก
กระชับเพื่อการรายงานข้อมูลไม่ซ้าซ้อนกัน
ในแต่ละแบบฟอร์ม
4.ระยะเวลาในการรายงานผลการ
4. ควรกาหนดระยะเวลาในการจัดทา
ดาเนินงานความเสี่ยงมีระยะเวลาจากัดใน ข้อมูลเพื่อรายงานผลให้สอดคล้องกับ
การรายงานผลแต่ละไตรมาส
ระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
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ข้อเสนอแนะ
จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและพัฒนางานข้างต้นแล้วนั้น ผู้จัดทาคู่มือมีข้อเสนอแนะเพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการทางานที่ดีร่วมกัน
2.ควรมีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการดาเนินงานทั่ว ทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา
3. ควรมีการจัดทาช่องทางการให้ความรู้ด้านงานแผนและงบประมาณแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
เช่น เว็บไซต์และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันโลกอยู่เสมอ
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