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คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานด้านการจัดทาแผนและงบประมาณของกองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี ให้สามารถนา
กระบวนการงานแผนและงบประมาณไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) คาจากัด
ความ 4) หน้าที่ความรั บ ผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานแผนและงบประมาณ
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของงานแผนและงบประมาณกองพัฒนานักศึกษา สาหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานแผนและงบประมาณ
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนกำร
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกำรวำงแผน ได้แก่ เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนฯระดับ
มหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ SWOT รับทราบแผนและจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ สนับสนุน
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย รับทราบแผนและจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ สนับสนุนตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านต่างๆตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายในระดับมหาวิทยาลั ย
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ระดับ
หน่วยงาน (ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา,ด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย) รวบรวม
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี ด้านต่างๆระดับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย เผยแพร่ ถ่ายทอด
ลงสู่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ปฏิบัติ รับทราบและจัดทาแผนบริหารจัดการงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรรลงสู่โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
ประชุมทบทวน โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน และงบประมาณ จัดทาแผนการดาเนินงาน (ทบทวนโครงการ
และงบประมาณ) ระดับฝ่าย ประชุมพิจารณา โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน และงบประมาณ ระดับฝ่าย
จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจาปี พิจารณา (ร่าง) แผนและงบประมาณ ประจาปี จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี กองพัฒนานักศึกษา บันทึกโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในระบบ ERP ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนตำมแผน ได้แก่ รับทราบแผนปฏิบัติการประจาปีระดับมหาวิทยาลัย และนาไปสู่ก ารปฏิบัติ
รับทราบแผนปฏิบัติการประจาปีระดับสานักงานอธิการบดี และนาไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ประจาปี กองพัฒนานักศึกษา รับทราบแผนปฏิบัติการประจาปีกองพัฒนานักศึกษา และนาไปสู่การปฏิบัติ
ประชุมชี้แจงการนาแผนปฏิบัติการประจาปี กองพัฒนานักศึกษา ไปใช้ปฏิบั ติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด เผยแพร่
ค าอธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด ให้ กั บ บุ ค ลากร และสร้ า งความเข้ า ใจการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี กองพัฒนานักศึกษา ขั้นตอนกำรนำไปใช้งำน ได้แก่ จัดทาปฏิทิน
การติดตามผลการดาเนิ นงาน กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน ตามปฏิทินการติดตาม รายงานผลการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการ ประจาปี ระดับหน่วยงาน
จากคณะกรรมการตรวจติดตาม

3. คำจำกัดควำม
มำตรฐำน หมายถึง สิ่ งที่ เอาเป็ น เกณฑ์ส าหรั บเที ยบก าหนด ทั้งในด้า นปริ มาณ และคุณ ภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน
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อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้อง
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
กองฯ หมายถึง กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แผนฯ หมายถึง ข้อกาหนดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปดาเนินการในอนาคต เป็นกระบวนการใน
การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร อย่างไร ใช้ทรัพยากรเท่าใด ซึ่งได้แก่ แผนการปฏิบัติราชการ แผนการ
ดาเนินงาน
แผนปฏิบัติ ร ำชกำร หมายถึง แผนงานที่ กองพัฒ นานักศึก ษา หรือหน่ ว ยงานได้มี การก าหนด
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายตัวชี้วัดในการดาเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ โดยมี
การระบุงบประมาณตามกิจกรรมในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
แผนกำรดำเนินงำน หมายถึง แผนงานย่อยในระดับฝ่าย ซึ่งหน่วยงานได้มีการกระจายกิจกรรมลงสู่
ฝ่ายงานภายในหน่วยงานเพื่อนาไปปฏิบัติและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ และจัดทาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของการกองพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมกำรฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร กองพัฒนานักศึกษา
หน่วยงำนเกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคลากร/ฝ่าย/งานภายในกองพัฒนานักศึกษา และ
คณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา
งบประมำณ หมายถึง เงิน ประเภทเงินรายได้ หรือเงิน งบประมาณแผ่ นดิน ที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยสาหรับใช้บริหารจัดการภายในกองพัฒนานักศึกษา ตามสัดส่วนที่ได้รับประจาปีงบประมาณ
ไตรมำส หมายถึง การดาเนินงานที่มีระยะเวลาการดาเนินงาน 3 เดือนครั้ง = 1 ไตรมาส และ 1ปีมี
4 ไตรมาส
ปีงบประมำณ หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ...ปีปัจจุบัน ถึง 30 กันยายน ของปี
ต่อไป เช่น 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 นับเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1)ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา)

บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. อนุมัติลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
2. พิจารณาทบทวนข้อมูลการกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ในระดับมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาเห็นชอบแผนและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
4. อนุมัติ กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณตามพันธกิจของกองพัฒนา
นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม ผลการดาเนินงาน

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
(ผู้อานวยการสานักงาน
อธิการบดี)

1.พิ จ ารณาทบทวนข้ อ มู ล การกาหนดยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ในระดับมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
พิ จ ารณาแผนและงบประมาณประจ าปี ตามค าขอตั้ ง ของกองพั ฒ นา
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ผู้รับผิดชอบ

บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
นักศึกษา
3. ลงนามอนุมัติแผนและงบประมาณตามขั้นตอนการขอตั้ งงบประมาณของ
กองพัฒนานักศึกษา
4. กากับติดตาม การดาเนินงานของกองต่างๆภายในสานักงานอธิการบดีให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานอธิการบดี

(3) ผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

(4) จนท.งานแผนและ
งบประมาณ

1. ประชุ ม รับ นโนบายการบริหารจัดการมหาวิ ทยาลั ยฯ และสานักงาน
อธิการบดี
2. พิ จ ารณาทบทวนข้อมูล การกาหนดยุ ทธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ในระดับมหาวิทยาลัย
3. พิ จ ารณาทบทวนข้อมูล การกาหนดยุ ทธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม ในระดับสานักงานอธิการบดี ให้สอดรับ
ในระดับมหาวิทยาลัย
4. ตรวจสอบค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ /ทบทวนค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อเสนอพิจารณาแต่งตั้ง
5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอตั้ ง งบประมาณประจ าปี ในชั้ น ผู้ บ ริหารระดั บ
หน่วยงาน
6. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ของกอง
พัฒนานักศึกษา
7. พิจารณาลงนามการขอจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ และ
แผนการดาเนินงานของฝ่ายแต่ละฝ่ายภายในกองพัฒนานักศึกษา
8. กากับติดตามการดาเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผนฯ
1. จั ด ท าแผนการปฏิบั ติ ราชการ และจั ด สรรงบประมาณ ประจ าปี ของ
หน่วยงาน
2. จัด ประชุ ม ทบทวนแผนและงบประมาณประจ าปี เพื่ อเสนอพิ จารณา
อนุมัติ
3. ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ /แผนการดาเนินงาน ของฝ่ายงาน
และกองพัฒนานักศึกษา
4. ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
5. พิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อจัดทาแผนพัฒนาต่อไป

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ

ควำมต้องกำร

ผู้ส่งมอบ :
1) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2) สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับบริกำร :
1) บุคลากร (ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คนงาน) กองพัฒนานักศึกษา
2) เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ คณะ วิทยาลัย หน่วยงาน
สนับสนุนการศึกษา
3) นักศึกษา (องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม)
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณบรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
1) การสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
2) งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
3) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ

คู่ควำมร่วมมือ :
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับ
1) คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มอบหมาย
2) คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.2.1 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
5.2.2 คู่มือการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ

ที่มำของข้อกำหนดที่สำคัญ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
ผู้ส่งมอบ

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณบรรลุเป้าหมายทุก
ตัวชี้วัด
2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานตาม
แผนที่ได้รับมอบหมาย

ผู้เรียน/ผู้รับ
บริกำร

ผู้มีส่วนได้/
ส่วนเสีย







คู่ควำม
ร่วมมือ













กฎหมำย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
5.2.1
5.2.2

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure: QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (เดิม)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ

45

ผังกระบวนกำรปฎิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure)

ขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน : งานแผนและงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยา ลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1

งานแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร
กองฯ

หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณประจาปี ระดับมหาวิทยาลัย

2

ขั้นวางแผน (PLAN)

3

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองฯ
ประชุมคณะกรรมการฯ/ทบทวนแผนและ
งบประมาณ
4

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
แก้ไข

อนุมตั ิ

5

บันทึกประเภทหมวดรายจ่าย และ
งบประมาณในระบบ ERP

ก.ย. – ต.ค.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

จุดควบคุม
(control
item)

ตัวชี้วัด (kqi)

เป้ำหมำย

1.เอกสารประกอบการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี
ระดับมหาวิทยาลัย

1.มีเอกสาร
ประกอบการจัดสรร
งบประมาณระดับ
มหาวิทยาลัย

2.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ

2.มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
กองพัฒนานักศึกษา

3.เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองพัฒนานักศึกษา

3.มีเอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ

1 ฉบับ

4.เอกสารการขอตั้ง
งบประมาณประจาปี

4.ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดทาคาขอตั้ง
งบประมาณ

100

5.ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ ERP

5. มีเอกสารขั้นตอนการ
บันทึกในระบบ ERP

1 เล่ม

1 ชุด

1 ฉบับ

6

7

จั ด สรรงบประมาณลงสู่ ฝ่ า ยงาน
ภายในกองพั ฒ นานั ก ศึ กษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ กองพัฒนานักศึกษา

6. เอกสารการจัดสรร
งบประมาณลงสู่ฝ่ายงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.มีเอกสารการจัดสรร
งบประมาณในระดับ
ฝ่าย/งานและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 ฉบับ

7.วาระการประชุมทบทวน
แผนการปฏิบัติราชการระดับ
สนอ.และมหาวิทยาลัย

7.มีเอกสารประกอบการ
ประชุมระดับสานักงาน
อธิการบดี และ
มหาวิทยาลัย

1 ฉบับ

8.แผนการปฏิบัติราชการ
กองพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ

8.มีแผนปฏิบัติราชการ
กองพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ

1 ฉบับ

9.วาระ/รายงานการประชุม
ชี้แจงตัวชี้วัดให้กับฝ่าย/งาน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.มีเอกสารประกอบการ
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดลงสู่
หน่วยงาน

1 ฉบับ

10. แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ

10.มีแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ

ทุกฝ่ายงาน/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

11.แผนการดาเนินงานที่ผ่าน
การอนุมัติ

11.มีแผนการดาเนินงาน
ที่ผ่านาการอนุมัติ

1 ชุด

8
จัดทาแผนการปฏิบัติราชการ
แก้ไข
อนุมตั ิ

9

ประชุมชี้แจงแผนและงบประมาณ และ
กระจายตัวชี้วัดให้กับผู้เกี่ยวข้อง

มอบหมาย

10

ฝ่ายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการดาเนินงาน

11

3

รวบรวมแผนการดาเนินงานจากฝ่าย/
งาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. – พ.ย.

แก้ไข
อนุมตั ิ

12

3

เสนออนุมัติกิจกรรม/โครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม
ระบุในแผนการปฏิบัติราชการและแผนการดาเนินงาน

ตามที่
มหาวิทยาลัยแจ้ง
เปิดระบบ ERP

12.กิจกรรม/โครงการที่ผ่าน
การอนุมัติ

12.ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติ

80 %

13.ตารางควบคุมยอด
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

13.มีตารางการควบคุม
ยอดงบประมาณ
ประจาปี

1 ฉบับ

14.รายงานผลกิจกรรม/
โครงการตามแผนที่
ดาเนินการ

14.ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
ตามแผน

80%

15. จานวนครั้งการ
รายงานผลการเบิกจ่าย
ประจาเดือน/ไตรมาส/
ประจาปี

12 เดือน/ 4
ไตรมาส/ 1 ปี

แก้ไข
อนุมตั ิ
13

ขั้นปฏิบัติการ (DO)

3 ตรวจสอบแหล่ ง
เ งิ น ห ม ว ด
รายจ่าย/ตัด ยอด
งบประมาณตาม
แผนฯกิ จ กรรม/
โครงการ

ทุกวันตามการ
ขออนุมัติ
กิจกรรม/
โครงการ

อนุมตั ิ
14

3

ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองพัฒนานักศึกษา
แผนการดาเนินงานของฝ่ายงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามระยะเวลาใน
แผน

15

3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนฯประจาเดือน/ไตรมาส/ประจาปี
(1) ให้กับมหาวิทยาลัย

ทุกเดือน

15. เอกสารผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาเดือน/
ไตรมาส/ประจาปี

(1)มีการรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณทุก
เดือน ทุกไตรมาส
และทุกสิ้น
ปีงบประมาณ

ขั้นนาไปใช้งาน (ACTION)

ขั้นตรวจสอบ / ประเมินผล (CHECK)

16

3

17

3

รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาเดือน (2)
ให้กับมหาวิทยาลัย

รวบรวมเอกสารหลักฐานรองรับการ
ตรวจประเมิน

18

3

นาผลการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาองค์กร/ปรับปรุงแผนฯของปีต่อไป

ทุกเดือน

ทุกเดือน

สิ้นปีงบประมาณ

16.เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติราชการทุกเดือน

17.เอกสารหลักฐานตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย

18. (ร่าง) แผนพัฒนาองค์กร
ปีถัดไป

(2)มีการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการทุกเดือน

16.จานวนครั้งการ
รายงานผลทุกเดือน

12 เดือน

17.ความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมาย

100

16.ความสาเร็จของการ
จัดทา (ร่าง) แผนพัฒนา
องค์กร

1 ฉบับ

ตัวชี้วัด (KQI)
ผู้อนุมัติ นางสาวชญาภา แจ่มใส
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ

3.51

7.1.2 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure: QWP) (ใหม่)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ

7.2 วิธกี ำรปฏิบัติงำนทีม่ คี ุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI )
วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีด้ำนต่ำงๆระดับมหำวิทยำลัยตำมที่ได้รับมอบหมำย
คำจำกัดควำม
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นต่ า งๆ หมายถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดทาแผนสาหรับรองรับการดาเนินงาน หรือผลักดันการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
นั้นๆให้มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า แผนลูก
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

1. มอบหมายแผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆตามทีม่ หาวิทยาลัยพิจารณา
ตามภารกิจของหน่วยงานและ
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้กากับ
ติดตาม

ก.ค.-ก.ย.

กองนโยบายและแผน

2. วิเคราะห์แนวทางการดาเนินงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ตามทีได้รับมอบหมาย
3. ดาเนินการจัดทาแผนฯตามแนว
ทางการจัดทาแผนปฏิบัติการตามที่
ได้รับมอบหมาย
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆตามแผนที่ได้รับ
มอบหมาย
3.2 จัดประชุมชี้แจงการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯลงสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ก.ค.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา
จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

ก.ค.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

3.3 ติดตามการจัดส่งแผนปฏิบัติ
การในระดับหน่วยงาน

ก.ค.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

ก.ค.-ก.ย.

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

เอกสารการ
ประชุม
คณะกรรมการ
เครือข่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ข้อมูลการ
มอบหมาย
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

-วาระการ
ประชุม
-ขั้นตอนการ
จัดทาแผนฯ
-แบบฟอร์มการ
จัดทาแผน
-บันทึกข้อความ
ติดตาม

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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4. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ในระดับมหาวิทยาลัย
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ
ระดับหน่วยงาน
4.2 ตรวจสอบ/แจ้งกลับแก้ไข เมื่อ
พบข้อมูลไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
4.3 กรณีถูกต้อง ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนปฏิบัติ
การในระดับมหาวิทยาลัย

ก.ค.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

แผนปฏิบัติการ
ระดับหน่วยงาน

5. จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ให้กับมหาวิทยาลัย
5.1 จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
เสนอผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา
ตรวจสอบ
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาเห็นชอบการตัดทา
แผนปฏิบัติการฯ
5.3 จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่ง
ให้กับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
6. มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบข้อมูล
กรณีแก้ไข ส่งกลับให้หน่วยงาน
ดาเนินการแก้ไข
7. เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม
อนุมัติในระดับมหาวิทยาลัย

ก.ค.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

ร่าง แผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ
ระดับ
มหาวิทยาลัย

ก.ค.-ก.ย.

คณะกรรมการปฏิบัติงาน รายงานการ
ด้านต่างๆ
ประชุม
คณะกรรมการฯ
จนท.แผนและ
แผนปฏิบัติการ
งบประมาณ กองพัฒนา ด้านต่างๆระดับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
ข้อมูลการแก้ไข

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และใช้ปฏิบัติ

ต.ค.-พ.ย.

ก.ค.-ก.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา
จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

แผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆตามที่
ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆที่ได้รับ
อนุมัติในระดับ
มหาวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ กองพัฒนำนักศึกษำ
คาจากัดความ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยการกาหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องในระดับสานักงาน
อธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย ใช้สาหรับการควบคุมการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษาให้มีทิศทางการ
ปฏิบัติงานเดียวกับสานักงานอธิการดี และมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือ กลไก ในการสนับสนุนตัว ชี้วัดในระดับ
มหาวิทยาลัยให้มีการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกอง
พัฒนานักศึกษา

มิ.ย.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

2. จัดประชุมชี้แจง ยุทธศาสตร์

มิ.ย.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารกอง
พัฒนานักศึกษา
วาระการประชุม

มิ.ย.-ก.ย.

คณะกรรมการบริหาร
กองพัฒนานักศึกษา

รายงานการ
ประชุม

มิ.ย.-ก.ย.

ฝ่ายงาน ภายในกอง
พัฒนานักศึกษา

5. รวบรวม ข้อมูลแผนการ
ดาเนินงานระดับฝ่าย

มิ.ย.-ก.ย.

6. จัดทา ร่าง แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

มิ.ย.-ก.ย.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา
จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

แบบฟอร์ม
แผนการ
ดาเนินงานระดับ
ฝ่าย
แผนการ
ดาเนินงานระดับ
ฝ่าย
ร่าง แผนปฏิบัติ
การ ประจาปี
งบประมาณ กอง
พัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
อธิการบดี และมหาวิทยาลัย
3. พิจารณา มอบหมายให้ทุกฝ่าย
ภายในกองพัฒนานักศึกษา
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระดับฝ่าย
4. ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานระดับฝ่าย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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7. พิจารณา อนุมัติแผนปฏิบัติการ
กองพัฒนานักศึกษา

ก.ย.

ผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา
ลงสู่ฝ่ายงานและบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา

ต.ค.

จนท.แผนและ
งบประมาณ กองพัฒนา
นักศึกษา

แผนปฏิบัติการ
กองพัฒนา
นักศึกษาที่ผ่าน
การอนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
กองพัฒนา
นักศึกษา

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
รหัส
FM - 01
FM - 02
FM - 03
FM - 04
FM - 05
FM - 06

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆระดับหน่วยงาน
ปฏิทินการติดตาม
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานตามตัวชี้วัด
แบบฟอร์มการจัดทาแผนการดาเนินงานระดับฝ่าย
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

7.4 เอกสำรอ้ำงอิง
1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และประจาปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ระยะ 5ปี และประจ าปี ก ารศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. แผนปฏิบั ติการด้านการสร้ างความสั มพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะ 5ปี และประจาปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ สานักงานอธิการบดี
8. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา
9. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา
10. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
11. คาสั่ ง แต่งตั้ งคณะกรรมการปฏิบัติ งานด้ านการสร้า งความสั ม พันธ์แ ละเชื่ อมโยงเครื อข่า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ
12. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามที่ได้รับมอบหมายประจาปีงบประมาณ เป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ระบบติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ นั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ตุลาคม
ผู้อานวยการกองพัฒนา
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
นักศึกษา
กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงาน
ทุกเดือน
งานแผนและงบประมาณ
ความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดของแผน
3. ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน, รอบ 12 กองนโยบายและแผน
ของกระบวนการ
เดือน
4. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตาม รอบ 6 เดือน, รอบ 12 ผู้อานวยการกองพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เดือน
นักศึกษา
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้านางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาได้พิจารณา
และเห็นชอบกับกระบวนการแผนและงบประมาณ กองพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานแผนและงบประมาณ
โดยยิ น ยอมให้ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานแผนและงบประมาณ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา น า
กระบวนการแผนและงบประมาณ มาใช้ในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์)
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการแผนและงบประมาณ
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ภำคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

คณะผู้จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรงำนแผนและงบประมำณ
1. นางสาวพจนนีย์ อนุศรี
2. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จนท.งานแผนและงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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