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ค าน า 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และ
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐรวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม ประกอบกับกำรประเมิน “คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ก ำหนดให้ต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  นั้น 
 จำกหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงได้ท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีส่วนประกอบ 4 บท ได้แก่  

บทที่ 1 บทน ำ  
 บทที่ 2 แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 บทที่ 3 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนอธิกำรบดี  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

บทที่ 4 กำรควบคุมภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีหวังว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564  จะเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ให้มีกำร
บริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

 
 

 
                                                                              (นำงจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์) 
                                                         (รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

          พฤศจิกำยน   2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ประกอบกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบง่ชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะ
เพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อที่ 3 ก ำหนดให้หน่วยงำน
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์ และระบุปัจจัยที่เกิดขึ้นจำกปจัจัยภำยนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สำมำรถควบคุมไดท้ี่สง่ผลต่อกำรด ำเนนิงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลง รวมทั้ง
เกณฑ์กำรประเมิน "คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ" ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริต  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชีว้ัดที ่10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกัน
กำรทุจริต โดยก ำหนดให้ส่วนรำชกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหนำ้ที่ และด ำเนินกำรหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนนิกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรืออำจก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นัน้ 

จำกระเบียบและเกณฑ์ดังกล่ำวมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำร  
ควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ มีระบบในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจเกิดขึ้น  และเพื่อให้เกิดกำรรับรู้ ตระหนัก และเข้ำใจถึงควำมเสี่ยง
ด้ำนต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น และสำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำรร่วมของสถำบัน
วิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ ำนวน 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนนิกำรตำมกลยุทธ์/แนวทำงที่ใช้จัดกำรแตล่ะควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
จำกขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564 ในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
(กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และควำมเสี่ยงกำรทุจริต โดยผลกำรประเมินมีควำมเสี่ยงที่ต้องน ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 5
ควำมเสี่ยง จำกควำมเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด  12 ควำมเสี่ยง จ ำแนกตำมประเภททั้ง 2 ด้ำน ดังนี้ 
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ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

2.ด้านการปฏิบัตงิาน 
2.1  โรคระบำด 1. ให้ควำมรู้ควำมเช้ำใจเกี่ยวกับโรคระบำด 

2.  ปรับแนวทำงกำรท ำงำนของบุคลำกร 
3. ท ำควำมสะอำดสถำนที่ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 

2.2 ควำมไม่พึงพอใจจำกกำรได้รับ
บริกำร one stop service 

1.  จัดประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส 
2.  จัดท ำแนวปฏิบัติกำรให้บริกำร 
3.  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำอบรมกำรบริกำรที่ดี 
4.  ตรวจสอบระบบปฏิบัติงำนให้ใช้งำนได้อยู่เสมอ 
5.  ประชำสัมพันธ์ข้อมูล/ข่ำวสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

5) ด้านการปฏิบัติงานที่อาจเกดิจากผลประโยชน์ทบัซ้อน 
5.1 กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพอ้งใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ควำมเสี่ยงเดมิ ปี 
62) 

1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลำกรมีจิตส ำนึก/ มีควำมรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรรับผลประโยชน์ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม  โดยกำรตั้งใจ หรือไมต่ั้งใจ 

5.2 กำรรับสินบนจำกผูป้ระกอบกำร
เพื่อให้ตรวจผ่ำนมำตรฐำนงำน 
5.3 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมผกูขำด
กับผู้ประกอบกำรรำยเดิม 
 
การควบคุมภายใน 

ส ำนักงำนอธิกำรบดีไดส้รุปกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  ส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
กำรควบคุมที่มีอยู ่ควำมเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคมุ ระยะเวลำแลว้เสร็จ และผู้รบัผิดชอบของแต่ละงำน 
สำมำรถสรุปจ ำนวนงำนที่ควบคมุภำยใน ดังนี ้

หน่วยงาน จ านวนงานที่ควบคุม 
กองกลำง 37  งำน 

กองบริกำรกำรศึกษำ   21  งำน 

กองคลัง 30  งำน 
กองพัฒนำนักศึกษำ 25  งำน 

กองนโยบำยและแผน 25  งำน 
กองบริหำรงำนบุคคล   20  งำน 
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 สารบัญ  
  หน้า 
ค าน า ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข 
สารบัญ ง 
บทที ่1 บทน า 1 
 1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 
 1.2 ข้อมูลพ้ืนฐำนส ำนักงำนอธิกำรบดีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  2 

 1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 
 1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 

 1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
 1.2.4 จุดประสงค์ (Purpose) 3 
 1.2.5 พันธกิจ (Mission) 3 
 1.2.6 ภำรกิจหลัก (Key result area) 3 
 1.2.7 เสำหลัก (Pillar) 3 
 1.2.8 วัฒนธรรม (Culture) 3 
 1.2.9 อัตลักษณ์ (Identity) 3 
 1.2.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 
 1.2.11 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 4 
 1.2.12 นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัย 4 
 1.2.13 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 4 
 1.2.14 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 4 
 1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 4 
 1.3.1 ข้อมูลผลงำนวิจัย 5 
 1.3.2 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 5 
 1.3.3 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 
 1.3.4 ข้อมูลบุคลำกร 5 
 1.3.5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในปีงบประมำณ 

2563 
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 สารบัญ  
  หน้า 
   
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 7 

 2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 7 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระรำชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิ น  (ฉบั บที่  5 ) พ .ศ .2545 มำตรำ 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ ำ  
“กำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำร
กระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติรำชกำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ” 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มำตรำ 12 ก ำหนดว่ำเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติรำชกำร และมำตรำ 45 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 

คู่มือกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 3) ก ำหนดให้หน่วยงำน
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม  
      เกณฑก์ำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อค ำถำม EB10 
(1) หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงำน 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานส านักงานอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิสัยทัศน์ (Vision) : แม่แบบที่ดีในกำรให้บริกำร 
1.2.4 พันธกิจ (Mission) 
 บริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำด้วยนวัตกรรม   
 
1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสนันทำ    มีหน้ำท่ีบริหำร

จัดกำรและรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อ

ให้บริกำรและด ำเนินงำน  ดังรำยละเอียดดังนี ้

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผน งบประมำณ และประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงสรรค์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล และกฎหมำย 

3)  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรบริกำร กำรประชำสัมพันธ์ และกำยภำพ 

4)  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำนักศึกษำ และกำรสร้ำงเครือข่ำย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงสรรค์ด้ำนหลักสตูร กำรรับเข้ำศึกษำ ทะเบียนและประมวลผล 

6)  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังให้เป็นไปตำมกฎ ระเบยีบ 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 
บริกำรรวดเร็ว ถูกต้อง และสร้ำงควำมประทับใจ  

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 
 ใส่ใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม 
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

    บริกำรด้วยใจ (service mind) 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
    บริกำรเป็นเลิศ 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 Smart  Office 

  Flow = กระบวนกำรท ำงำนท่ีลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีเอื้อต่อกำรท ำงำน 

  Information =มีวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สำมำรถน ำข้อมลูมำใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญร่วมกัน 
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1.2.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. สนับสนุนนโยบำยและพันธกิจของมหำวิทยำลยั 
2. พัฒนำหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้เป็นองค์กรที่น่ำเช่ือ โดยมุ่งเน้นกำรใหบ้ริกำรทีม่ีคุณภำพ 
3. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรประกันคณุภำพส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกกองในส ำนักงำน

อธิกำรบด ี
4. สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำงำนและบรหิำรงำนแบบมสี่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรท ำงำน โดยมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันท้ังภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
6. มุ่งเน้นกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนแบบกัลยำณมิตรต่อกัน 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรศึกษำต่อ ฝึกอบรม และศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 
8. ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
9. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงประเพณีศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1.2.12 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 

1.2.13 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เป้าประสงค์  :  

1.1 ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรงำนจำกองค์กรหรือหน่วยงำนในระดับชำต ิ

1.2 เครือข่ำยและท้องถิ่นมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกับมหำวิทยำลยั 

1.3 มหำวิทยำลัยเป็นทีรู่้จักและยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ 

1.4 ควำมมีชื่อเสียงของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

1.5 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยและท้องถิ่นที่หลำกหลำย 

1.6 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกระบวนกำร/กลไกในกำรแสวงหำควำมรว่มมือกับเครือข่ำย 

1.7 บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ ทักษะและทัศนคติในกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนมคีวำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

1.8 มีกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรพัฒนำและเกิดธรรมำภิบำล 

1.9 มีอำคำรสถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่รองรับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้อย่ำงครบถ้วน 

1.10 ส ำนักงำนอธิกำรบดีสำมำรถบริหำรจดักำรทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ 

1.11 ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีกำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่ำงๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงภำพลักษณไ์ด้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

1.12  ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีฐำนข้อมูลเครือข่ำยส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

1.3 ข้อมูลผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา (3 ปี ย้อนหลัง) 
            1.3.1 ข้อมูลผลงานวิจัย 

ข้อมูลผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนงำนวิจัยท้ังหมด 10 13 10 100  
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1.3.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ 

ข้อมูลโครงการ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรแก่ชุมชนและสังคม 5 3 2 2 0 

1.3.3 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2559-2563 พบว่ำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีโครงกำร/

กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม  ดังนี ้

ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 7 8 9 9 9 

 

1.3.4ข้อมูลบุคลากร 
         ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีบุคลำกร จ ำนวน 226 คน จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำร จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  พนักงำนรำชกำร 

จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  พนักงำนมหำวิทยำลัยประเภทประจ ำ จ ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 พนักงำน

มหำวิทยำลยัประเภทช่ัวครำว (งบประมำณเงินรำยได้) จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 13 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 6.00 ลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ดังภำพ            

 

ภาพที ่1  กราฟเปรียบเทียบบุคลากร  จ าแนกตามประเภทบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) 
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1.3.5   ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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บทท่ี 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

เพ่ือให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีมีระบบและกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ ตำม พ.ร.บ.วินัยฯ ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ  รวมทั้งเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2557 ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) ส ำนักงำนอธิกำรบดีจึงก ำหนดนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญของส ำนักงำนอธิกำรบดีโดย
ครอบคลุมพันธกิจทุกด้ำน 

2. ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักงำนอธิกำรบดีทุกระดับต้องตระหนัก ให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

3. กำรปฏิบัติหรือกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ให้ถือเป็นภำรกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตำมปกติ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ และอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือรองรับกำรตัดสินใจและแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงทันเหตุกำรณ ์

5. กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจะด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม สม ่ำเสมอ 
และต่อเนื่องตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ จึงได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำ
เป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใชใ้นการ
ประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1.1 เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถ
หำวิธีกำรจัดกำรกับควำม
เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นควำม

เสี่ยงที่ได้รับกำรควบคุมและ

ลดระดับควำมเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นควำมเสี่ยงทั้งหมดที่

ก ำหนดขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 100 พิจำรณำจำกควำม
เสี่ ย ง ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร
ควบคุมและลดระดับ
ควำมเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นควำมเสี่ ยง
ทั้งหมดที่ก ำหนดขึ้น
ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 
2.1 เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ
กำรด ำเนินงำนจะบรรลุผล
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำง
ไว้ 

2.1 ร้อยละของงำนที่มีกำร

ด ำเนินกำรตำมจุดควบคุมที่

ก ำหนด 

ร้อยละ 100 พิจำรณำจำกจ ำนวน
ของงำนที่ด ำเนินกำร
ควบคุมภำยในตำม
ง ำ น ม ำ ต ร ฐ ำ น ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
ล าดับ กิจกรรม วันที ่

1 เข้ำร่วมประชุมคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสีย่งและควบคุม

ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

5 ตุลำคม 2563 

2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งและควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 ระดับส ำนกังำนอธิกำรบดี 

9 ตุลำคม 2563 

3 จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคมุภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 ระดับส ำนกังำนอธิกำรบดี 

20 ตุลำคม 2563 

4 จัดท ำเลม่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 ให้กองนโยบำยและแผนตรวจสอบ 

20-22 ตลุำคม 2563 

5 ปรับแก้เลม่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564 ให้ตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกองนโยบำย

และแผน (ถ้ำมี) 

21-22 ตลุำคม 2563 

6 เสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนควบคุมภำยใน ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

6 พฤศจิกำยน 2563 

7 เผยแพร่แผนบรหิำรควำมเสี่ยงและแผนควบคมุภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 

พฤศจิกำยน 2563 

8 ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2564 

พฤศจิกำยน 2563-กันยำยน 

2564 

9 ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 รอบ 6 เดือน 15 มีนำคม 2564 

 รอบ 12 เดือน 15 กันยำยน 2564 

10 น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสีย่ง

และกำรควบคุมภำยในมำปรับปรงุ 

ตุลำคม 2564 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของคณะกรรมกำร

ร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission) จ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงท่ีใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 กำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรตอบสนอง/แนวทำงที่ใช้จัดกำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 กำรตรวจติดตำมประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
กำรวิเครำะห์ เพื่อระบุควำมเสี่ยง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ให้น ำแนวคิดเร่ืองธรรมำภิ

บำลที่เก่ียวข้องแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร โดยควรค ำนึงถึงปัญหำและอุปสรรคของ
กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ซึ่งสัญญำณบ่งชี้อันจะน ำไปสู่ควำมเสี่ยงที่โครงกำรไม่ประสบควำมส ำเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภำยในและ
ปัจจัยภำยนอกเป็นส่วนประกอบในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ ดังกล่ำว 

 1. ปัจจัยภำยใน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนรำชกำร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบำยกำรบริหำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกร กระบวนกำรท ำงำนข้อมูล/ระบบสำรสนเทศ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภำยนอก หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุมกำรเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภำวะเศรษฐกิจสังคม 
กำรเมือง กฎหมำย ผู้รับบริกำร เครือข่ำย เทคโนโลยี ภัยธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในกำรวิเครำะห์เพื่อระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ อำจพิจำรณำจำกปัจจัยเสี่ยงในหลำยด้ำน เช่น 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและพนัธกิจในภำพรวม เนื่องจำก

กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ภำยนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ไมส่อดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ วสิัยทัศน์ 
กำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ขำดกำรมสี่วนร่วมจำกภำคประชำชน กำรร่วมมือกับองค์กรอิสระท ำให้โครงกำรขำดกำรยอมรับโครงกำร
ไม่ไดน้ ำไปสู่กำรแก้ไขกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำก
กำรตัดสินใจผิดพลำดหรือน ำกำรตัดสินใจนัน้มำใช้อยำ่งไม่ถูกตอ้ง 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผลหรือผลกำร
ปฏิบัติงำนโดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร กำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำร
งำนวิจัย งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควำมปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรซึ่งส่งผลต่อ
กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ขององค์กรท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่) หมำยถึง ควำม
เสี่ยงที่เกิดจำกควำมไม่พร้อมหรือขำดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน งบประมำณ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย ระบบ
สำรสนเทศ และด้ำนสถำนที่ 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือ
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ควำมไม่ครอบคลุมของนโยบำย กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ รวมทั้งกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่ครอบคลุม
กำรด ำเนินงำนในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงนั้น  

น อ ก จ ำก ม ห ำวิ ท ย ำ ลั ย ฯ  จ ะ พิ จ ำ รณ ำปั จ จั ย เสี่ ย งจ ำ ก ด้ ำ น ต่ ำ งๆ  แ ล้ ว จ ะ ต้ อ งน ำ แ น ว คิ ด เรื่ อ ง 
ธรรมำภิบำลที่เก่ียวข้องในแต่ละด้ำนมำเป็นปัจจัยในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง อำทิ 

4.1 ด้ำนกลยุทธ์ โครงกำรที่คัดเลือกมำนั้นอำจมีควำมเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิผล และกำรมีส่วนร่วม 
4.2 ด้ำนกำรด ำเนินงำน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเร่ืองประสิทธิภำพ และควำมโปร่งใส 
4.3 ด้ำนกำรเงิน อำจมีควำมเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และภำระรับผิดชอบ 
4.4 ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ อำจมีควำมเสี่ยงต่อเร่ืองนิติธรรม และควำมเสมอภำค   

5. ควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงกำรทจุริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม หรือกำรรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน 

5.1 ควำมเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหนวยงำนท่ีมี ภำรกิจใหบริกำร
ประชำชนอนุมัติ หรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
2558) 

5.2 ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 
5.3 ควำมเสี่ยงทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง  
กำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นกำรประเมินระดับโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของควำมเสี่ ยงโดยคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนเพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของควำมเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในได้ก ำหนดเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งสำมำรถก ำหนดได้ทั้งเกณฑ์
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัยและดุลยพินิจกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในและผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ
จ ำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก ำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภำพหรือก ำหนดเป็นเกณฑ์เฉพำะในแต่ละประเภทควำมเสี่ยงซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยในของมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงโอกำสในกำรเกิดและควำมรุนแรงของ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

2.2 ระดับของควำมเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก ำหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก ่สูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก 

ดังตำรำง 
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ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2 .3  กำรป ระ เมิ น โอกำสและผลกระทบของควำม เสี่ ย ง  เป็ น กำรน ำควำม เสี่ ย งและปั จจั ย เสี่ ย ง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มำประเมินโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และประเมินระดับควำมรุนแรงหรือมูลค่ำควำม
เสียหำยจำกควำมเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ท ำให้สำมำรถก ำหนดกำรควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำง
เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถวำงแผนและจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงถูกต้องภำยใต้งบประมำณ ก ำลังคน หรือ
เวลำที่มีจ ำกัด โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ซึ่งมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) พิจำรณำโอกำสและควำมถี่ในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ว่ำมีโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดนั้นมำกน้อยเพียงใด 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

2) พิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อมหำวิทยำลัยว่ำมีระดับควำมรุนแรง  หรือมี
ควำมเสียหำยเพียงใดตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 

2.4 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เมื่อพิจำรณำโอกำสและควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงของผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  และผลกระทบของควำม
เสี่ยงต่อมหำวิทยำลัยว่ำก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใด 

2.5 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่ำระดับควำมเสี่ยงแล้วจะน ำมำจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงที่มีผลต่อ
มหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมในแต่ละสำเหตุของควำมเสี่ยงที่ส ำคัญให้เหมำะสมโดยพิจำรณำจำก
ระดับของควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ตำม
ตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยจัดเรียงตำมล ำดับ จำกระดับสูงมำก สูง ปำนกลำง น้อย และน้อยมำก แล้วเลือกควำมเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมำกและสูง มำจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในกำรประเมินควำมเสีย่งจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ทีไ่ด้จำกกำรพจิำรณำจัดระดบั
ควำมส ำคัญจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดบัควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดบั สำมำรถแสดงเปน็ Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 สว่น (5 
Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในกำรจดัแบ่ง ดังนี ้

 
 
 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ควำมเสี่ยงสูงมำก 

4 8 12 16 20   ควำมเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ควำมเสี่ยงปำนกลำง 

2 4 6 8 10   ควำมเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ควำมเสี่ยงน้อยมำก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหำวิทยำลัยสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยกำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องคุ้มค่ำกับกำรลด
ระดับผลกระทบควำมเสี่ยงทำงเลือกหรือกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทำงหลัก คือ 

3.1 กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ กำรที่ควำมเสี่ยงนั้นสำมำรถยอมรับได้ภำยใต้กำรควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ เช่น กรณีที่มีควำมเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่ำที่จะด ำเนินกำรใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักกำรรับควำมเสี่ยงไว้และไม่ด ำเนินกำรใดๆ 

3.2 กำรลดควำมเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Control) คือ กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำนหรือกำรออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่ เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหำวิทยำลัยยอมรับได้ 

3.3 กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับและต้องจัดกำรให้ควำมเสี่ยง
นั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขกำรด ำเนินงำน โดยมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น กำรหยุดด ำเนินงำนหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงนั้น กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน กำรลดขนำดของงำนที่จะด ำเนินกำรหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

3.4 กำรกระจำย (Risk Sharing) หรือโอนควำมเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ควำมเสี่ยงที่สำมำรถโอนไปให้ผู้อ่ืน
ได้ เช่น กำรท ำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน กำรจ้ำงบุคคล ภำยนอกหรือกำรจ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรใน
งำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้วจึงด ำเนินกำรก ำหนดกิจกรรมหรือ
มำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สำมำรถควบคุม
ควำมเสี่ยงได้ นอกจำกนี้ยังต้องก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแผน

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ควำมเสี่ยงสูงมำก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด ำเนินกำรก ำจัดควำมเสี่ยงโดยเร็ว 

 ควำมเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หำทำงแก้ไขก ำจัดควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยงปำนกลำง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหำแนวทำงป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงน้อย 

 ควำมเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้ำระวัง 

 ควำมเสี่ยงน้อยมำก 1-2  ไม่ต้องท ำอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20     ควำมเส่ียงสูงมำก 

4 8 12 16     ควำมเส่ียงสูง 

3 6 9 12     ควำมเส่ียงปำนกลำง 

2 4 6 8     ควำมเส่ียงน้อย 

1 2 3 4     ควำมเส่ียงน้อยมำก 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง     
Risk Appetite Boundary 
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บริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก ำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก ำหนด
เพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

กำรสื่อสำรถือได้ว่ำเป็นหัวใจของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องกำรให้ทุกฝ่ำยที่
เก่ียวข้องได้รับควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำร 
คณะท ำงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้เข้ำถึง และรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำร คณะท ำงำน 
และบุคลำกรของหน่วยงำนได้เข้ำถึง และทรำบข้อมูลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น ระบบอินทรำเน็ต หนังสือเวียน กำรประชุมชี้แจง
โดยผู้บริหำร หรือกำรฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงโดยกำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลว่ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรประเมิน
ประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง และสม ่ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมำตรกำรในกำรปรับปรุง
ควำมเสี่ยงที่วำงไว้เพียงพอเหมำะสมมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติจริงสำมำรถลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้น 
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บทที่ 3 
แผนการบริหารความเสี่ยงส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานส ำนักงำนอธิกำรบด ี

(2) พันธกจิ /ประเภทความ
เสี่ยง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  
(6) ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้  (7)  

วิธีการ
จัดการกับ
ความ
เสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ระยะเว
ลา
ด าเนินก
าร  

(10) ผู้
ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กำ
รศ

ึกษ
ำฯ

 

2)
 วิจ

ัย 
ฯ 

3)
 บ

ริก
ำร

วิช
ำก

ำร
 

4)
 ท

 ำนุ
บ ำ

รุง
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
ำร

จัด
กำ

รแ
ละ

อื่น
ๆ 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

2.ด้านการปฏิบัติงาน 

         2.1 โรคระบำด  รับทรำบ
ข่ำวสำรเรื่องกำร
เกิดโรคระบำด 

4 5 20 ควำม
เสี่ยงสูง
มำก 

1 1 1 ควำม
เสี่ยง
น้อย
มำก 

ลดควำม
เสี่ยง 

1. ให้ควำมรู้ควำมเช้ำ
ใจเกี่ยวกับโรคระบำด 

ตุลำคม 
2563- 
กันยำย
น 2564 

กองกลำง 

                                2.  ปรับแนวทำงกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 

  

                                3. ท ำควำมสะอำด
สถำนท่ีตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย 
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แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานส ำนักงำนอธิกำรบด ี

(2) พันธกจิ /ประเภทความ
เสี่ยง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  
(6) ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้  (7)  

วิธีการ
จัดการกับ
ความ
เสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ระยะเว
ลา
ด าเนินก
าร  

(10) ผู้
ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กำ
รศ

ึกษ
ำฯ

 

2)
 วิจ

ัย 
ฯ 

3)
 บ

ริก
ำร

วิช
ำก

ำร
 

4)
 ท

 ำนุ
บ ำ

รุง
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
ำร

จัด
กำ

รแ
ละ

อื่น
ๆ 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

         2.2 ควำมไม่พึง
พอใจจำกกำร
ได้รับบริกำร 
one stop 
service 

ได้รับข้อ
ร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำน/กำร
ให้บริกำร one 
stop service  
มำกกว่ำ 3 ครั้ง/
สัปดำห ์

5 4 20 ควำม
เสี่ยงสูง
มำก 

2 2 4 ควำม
เสี่ยง
น้อย 

ลดควำม
เสี่ยง 

1.  จัดประชุม
คณะกรรมกำรทุกไตร
มำส 

ตุลำคม 
2563- 
กันยำย
น 2564 

คณะกรรม 
กำร one 

stop 
service                             2.  จัดท ำแนว

ปฏิบัติกำรให้บริกำร 
                              3.  ส่งเสริมให้

ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำอบรม
กำรบริกำรที่ด ี

    

                                4.  ตรวจสอบระบบ
ปฏิบัติงำนให้ใช้งำนได้
อยู่เสมอ 

    

                                5.  ประชำสัมพันธ์
ข้อมูล/ข่ำวสำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
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แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานส ำนักงำนอธิกำรบด ี

(2) พันธกจิ /ประเภทความ
เสี่ยง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  
(6) ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้  (7)  

วิธีการ
จัดการกับ
ความ
เสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ระยะเว
ลา
ด าเนินก
าร  

(10) ผู้
ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กำ
รศ

ึกษ
ำฯ

 

2)
 วิจ

ัย 
ฯ 

3)
 บ

ริก
ำร

วิช
ำก

ำร
 

4)
 ท

 ำนุ
บ ำ

รุง
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
ำร

จัด
กำ

รแ
ละ

อื่น
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โอ
กา
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ผล
กร
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นน
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 x

 I)
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ผล
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นน
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 x

 I)
 

ระ
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คว
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ี่ยง

 

5. ความเสี่ยงการทุจริต 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต    

         5.1 กำรเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
(ควำมเสี่ยงเดิม 
ปี 62) 

1.  ได้รับข้อ
ร้องเรียนจำก
กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
2.  พบ
พฤติกรรม
ผิดปกตจิำกกำร
ปฏิบัติงำน 

3 3 9 ควำม
เสี่ยง
ปำน
กลำง 

1 1 1 ควำม
เสี่ยง
น้อย
มำก 

ลดควำม
เสี่ยง 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลำกรมี
จิตส ำนึก/ มีควำมรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรรับ
ผลประโยชน์ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม  
โดยกำรตั้งใจ หรือไม่
ตั้งใจ 

ตุลำคม 
2563- 
กันยำย
น 2564 

กองคลัง 
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แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-02) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงานส ำนักงำนอธิกำรบด ี

(2) พันธกจิ /ประเภทความ
เสี่ยง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  
(6) ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้  (7)  

วิธีการ
จัดการกับ
ความ
เสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ระยะเว
ลา
ด าเนินก
าร  

(10) ผู้
ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กำ
รศ

ึกษ
ำฯ
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 วิจ

ัย 
ฯ 
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 บ
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         5.2 กำรรับ
สินบนจำก
ผู้ประกอบกำร
เพื่อให้ตรวจผำ่น
มำตรฐำนงำน  

1.  ได้รับข้อ
ร้องเรียนจำก
กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
2.  พบ
พฤติกรรม
ผิดปกตจิำกกำร
ปฏิบัติงำน 

3 3 9 ควำม
เสี่ยง
ปำน
กลำง 

1 1 1 ควำม
เสี่ยง
น้อย
มำก 

ลดควำม
เสี่ยง 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลำกรมี
จิตส ำนึก/ มีควำมรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรรับ
ผลประโยชน์ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม  
โดยกำรตั้งใจ หรือไม่
ตั้งใจ 

ตุลำคม 
2563- 
กันยำย
น 2564 

กองคลัง 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่   
         5.3 กำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงที่มีควำม
ผูกขำดกับ
ผู้ประกอบกำร
รำยเดิม  

1.  ได้รับข้อ
ร้องเรียนจำก
กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
2.  พบ

3 3 9 ควำม
เสี่ยง
ปำน
กลำง 

1 1 1 ควำม
เสี่ยง
น้อย
มำก 

ลดควำม
เสี่ยง 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลำกรมี
จิตส ำนึก/ มีควำมรู้
เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผลกระทบท่ี

ตุลำคม 
2563- 
กันยำย
น 2564 

กองคลัง 
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(2) พันธกจิ /ประเภทความ
เสี่ยง 

 (3) ความเสี่ยง 
(4) สัญญาณ
เตือนภัย 

(5) ประเมินก่อนควบคุม  
(6) ระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้  (7)  

วิธีการ
จัดการกับ
ความ
เสี่ยง  

 (8) กิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยง 

(9) 
ระยะเว
ลา
ด าเนินก
าร  

(10) ผู้
ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ  

1. 
ให

้กำ
รศ

ึกษ
ำฯ

 

2)
 วิจ

ัย 
ฯ 

3)
 บ

ริก
ำร

วิช
ำก

ำร
 

4)
 ท

 ำนุ
บ ำ

รุง
ศิล

ปะ
ฯ 

5)
 บ

ริห
ำร

จัด
กำ

รแ
ละ

อื่น
ๆ 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

โอ
กา

ส 
 

ผล
กร

ะท
บ 

คแ
นน

(L
 x

 I)
 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

พฤติกรรม
ผิดปกตจิำกกำร
ปฏิบัติงำน 

เกิดขึ้นจำกกำรรับ
ผลประโยชน์ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม  
โดยกำรตั้งใจ หรือไม่
ตั้งใจ 
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บทที่ 4  
แผนการควบคุมภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงาน  กองกลาง 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

วัตถุประสงค์   งานรับหนังสือเข้า     

เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่หนังสือ ,
วันที่ เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office     

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ     

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      

  งานหนังสือราชการ      

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำม
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ทุกฝ่ำย 

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ   ทุกฝ่ำย 

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม     

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร,ฝ่ำย
กิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน     

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณฯ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     

  งานการจัดท าโครงการ     

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร ต.ค.63 - ก.ย.64 ทุกฝ่ำย 

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล     

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก.ย.-63 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง     

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังในระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร     

  1.  ตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรออกข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้กอง
บริหำรงำนบุคคล 

    

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ     

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม     

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ก.ย.-63 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือ
อนุมัติ 

ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่
ก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.64   

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปีละ 2 
ครั้ง 

มี.ค.64, ก.ย.64   

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบ 
ERP 

มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ประเมินภำระงำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ ERP 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ     

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำย 

2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 - ระเบียบกำรเงินรำยได้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อมพิมพ์
และตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย     

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ     

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตรมำส  ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เป็นไปตำมระเบียบและตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญใน
กำรจัดหำพัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ควำมผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุให้มี
อำยุกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ 
ไม่เกิดกำรสูญหำย 
4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ใน
กำรบริหำรพัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวน
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร จัดซื้อ/จัดจ้ำง  

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้งโดย
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและ
ระเบียบพัสดุ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุหรือ
โครงกำรสืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีท่ีพัสดุมูลค่ำ
เกิน 10,000 บำท ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบตั้งแต่ 2 ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่มี
มูลค่ำรำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 

    

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับพัสดุ/
งำนจ้ำงให้เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และระยะเวลำที่
ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ 1 ท่ำน 

    

            -  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน กรรมกำร และ
เลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา     

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็น
หลักฐำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี
ทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละรำยกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

    

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด 
เสียหำยของครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ควบคุมและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำนต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี     

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
นับเสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด 
เสื่อมสภำพ หรือสูญหำย 

    

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ 
กรณีมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำรจ ำหน่ำย
พัสดุ ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้นออก
จำกทะเบียน 

    

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน     

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี ก.ย.-63 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและ
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำระมำณ 
และผลกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปีถัดไป     

  งานงบประมาณ     

  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์     

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ฯ     

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.64 ทุกฝ่ำย 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

7. งาน สวัสดิการ 

วัตถุประสงค์ 1.ประชุมทบทวนกำรใช้เงินสวัสดิกำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
เพ่ือให้กำรใช้เงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2.จัดท ำ (ร่ำง) แผนกำรใช้เงินสวัสดิกำรประจ ำปีเสนอผู้บริหำร

ตรวจสอบ 
    

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.ปรับแก้ไข (ร่ำง) แผนกำรใช้เงินสวัสดิกำรประจ ำปีตำมข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำร 

    

  4.จัดเก็บแผนกำรใช้เงินสวัสดิกำรประจ ำปี     
8. งาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำนภำยใน 
2.รวบรวมและตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
ประจ ำเดือน (12 ครั้ง/ปี) 

ต.ค. 63- ก.ย. 64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

เพ่ือควบคุม ติดตำม ภำยในหน่วยงำนให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนนโยบำยประกันคุณภำพ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

  

9.  งาน ความร่วมมือกับต่างประเทศ (การจัดประชุม/สัมมนา/บรรยาย/อบรม ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ) 

วัตถุประสงค์  1.รับเอกสำรเกีย่วกับก ำหนดกำรและกิจกรรมแลกเปลี่ยน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

 เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ 2. เสนอหัวหน้ำฝ่ำย/ผู้ช่วยอธกิำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์พิจำรณำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3. หวัหน้ำฝ่ำย/ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ศึกษำและวิเครำะห์
เนื้อหำเอกสำร 

    

 4. ประชุมภำยในฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรต้อนรับ     

 5. จัดประชุมย่อยผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหำรือกำรเตรียมกำรจัดกิจกรรม     

  6. ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ     

  7. จัดท ำบันทึกข้อควำมถึงคณะ/วิทยำลัย/ศูนย์/โรงเรียน เพ่ือจัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ และแนบก ำหนดกำรเพื่อ
เตรียมกำรจัดกิจกรรม (ในระบบ e-office) 

    

  8. เตรียมกำรต้อนรับและเตรียมจัดประชุม     

  9. กำรต้อนรับและจัดประชุม     

  10. วิเครำะห์แบบประเมินควำมพึงพอใจ     

  11. รวบรวมและจัดท ำเอกสำรขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

    

10. งานบริการด้านวิเทศ (การเปลี่ยนประเภทวีซ่าท่องเที่ยวเป็นประเภท Non-B ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ) 

วัตถุประสงค์ 1. ออกเลขรับเอกสำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2. เสนอหัวหน้ำฝ่ำย/ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์พิจำรณำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3. หัวหน้ำฝ่ำย/ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ศึกษำและวิเครำะห์
เนื้อหำเอกสำร 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. ศึกษำและวิเครำะห์เอกสำรกำรขอเปลี่ยนประเภทวีซ่ำให้อำจำรย์
ชำวต่ำงชำติ 

    

  5. ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่ำท่องเที่ยวเป็นประเภท Non-B      

  6. กำรเดินทำงไปเปลี่ยนประเภทวีซ่ำ ณ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง     

  7. กำรเดินทำงไปรับผลกำรเปลี่ยนประเภทวีซ่ำ     

  8. จดัเก็บข้อมูลปัจจุบันลงในตำรำงรำยละเอียดอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ 
(ในระบบคอมพิวเตอร์) 

    

  9. ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำขั้นตอนกำรเปลี่ยนวีซ่ำประเภทท่องเที่ยว 
เป็น Non-B  

    

11. งาน พัฒนาเอกลักษณ์ 

วัตถุประสงค์ 1. จัดท ำนโยบำยกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือก ำหนดแผน โครงกำร/กิจกรรม ในกำร
พัฒนำเอกลักษณ์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเอกลักษณ์     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำเอกลักษณ์     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.จัดท ำแผนกำรพัฒนำเอกลักษณ์     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเอกลักษณ์     

12. งาน การจัดการความรู้ KM 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี (องค์ควำมรู้) จำกท่ีอยู่
ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

2.จัดท ำค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้     

  4.จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้     

  5.ติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้     

  6.รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้     

13. งาน เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานอธิการบดี 

วัตถุประสงค์ 1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยี
และสำรสนเทศของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือให้กำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้กับ นักศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำง
ภำพลักษณ์ของส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2.จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำน
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.ติดตำมแผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศ 

    

  5.รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร
บุคคลส ำนักงำนอธิกำรบดี 

    

14. งาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กพร.) 

วัตถุประสงค์ 1.ตรวจสอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเอกสำรประกอบค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร  

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรมีประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดของ
หน่วยงำน 

พร้อมเสนอค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรให้ผู้บริหำรระดับสูงของ
หน่วยงำนลงนำม 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2.จัดส่งค ำรับรองฯและเอกสำรประกอบ ที่ผู้บริหำรลงนำมแล้วให้กอง
นโยบำยและแผน 

    

  3.ถ่ำยทอดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยระดับหน่วยงำนสู่ระดับบุคคล     

  4.ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร     

  5.ส่งเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด้ำนกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรติดตำมฯ     

  6.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน     

  ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมหลักฐำน ทุก
สิ้นเดือน  

    

  หมำยเหตุ: ทั้งนี้ทกุสิ้นไตรมำสต้องเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำร
ปฏิบัติรำชกำร  

    

  ต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุง     

15. งาน การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 1.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
เครือข่ำย ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนมีควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยตำมภำรกิจหลักได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ กำรมีส่วนในกำรพัฒนำและเกิด
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มเครือข่ำยอย่ำง
เป็นรูปธรรม 

2.ทบทวน พิจำรณำ กิจกรรม/โครงกำรของกลุ่มเครือข่ำย ตำม
ข้อเสนอแนะผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ พร้อมก ำหนดกิจกรรม/
โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั ค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรฯของ
หน่วยงำน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยมหำวิทยำลัย 

    

  4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ระยะ 
5 ปี (2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงำน 
และเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ 

    

  5.จัดส่งแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ระยะ 5 
ปี (2560-2564) และประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้กองพัฒนำ
นักศึกษำตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ+B19 

    

  6.ทบทวนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2561– มีนำคม 2562) ร่วมกับผู้บริหำรหน่วยงำน 

    

  7.เข้ำร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
เครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2561– มีนำคม 2562) กับกองพัฒนำนักศึกษำตำมปฏิทินนัดหมำย 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  8.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำน
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 3 
ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน 

    

  9.จัดเก็บหลักฐำน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน จัดส่งกองพัฒนำ
นักศึกษำตรวจสอบ 

    

16. งาน ด้านบริการ (one stop service) 

วัตถุประสงค์ 1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน One Stop service ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำร One Stop 
Service  ประเมินผลกำรปรับปรุงคุณภำพ
กระบวนกำรให้บริกำร One Stop Service 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ของหน่วยงำนให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

2.จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร One Stop service ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน 

    

 

4.จัดท ำคู่มือ One Stop Service ของส ำนักงำนอธิกำรบดี     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.ด ำเนินกำรประเมินผลควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร One Stop Service 
ประจ ำปีงบประมำณ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

    

  6.ด ำเนินกำรประเมินผลควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร One Stop Service 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 และภำคเรียนที่ 3 

    

17. งาน บริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 1. กำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.กำรประเมินควำมเสี่ยง     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3. ก ำหนดควำมเสี่ยงของหน่วยงำน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.กำรก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม     

  5.กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมควบคุม     

  6.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมกำรควบคุม     

18. งาน ควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 1.ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

.เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในงำน
ควบคุมภำยใน 

2.จัดท ำแนวทำงกำรควบคุมภำยใน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน   3.จัดท ำกิจกรรมกำรควบคุม ภำยใน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน     

  5.ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน     

19. งาน ป้องกันและปราบปรามทุจริต 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เพ่ือให้บุคลำกรและนักศึกษำมีทัศนคติ ค่ำนิยมใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

2.รวบรวมข้อมูล/ทบทวนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต 

    

  3.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

4.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

    

 5.เผยแพร่กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

    

20. งาน จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

  4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

  5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

21. งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 1.รับข้อมูลข่ำวสำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.ประสำนงำนตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลที่เป็นแหล่งข่ำว     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.ลงพื้นที่ท ำข่ำวและสัมภำษณ์     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.เขียนและเรียบเรียงข่ำว     

  5.ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

22. งาน จัดท ากฤตภาคข่าว 

วัตถุประสงค์ 1.ส ำรวจข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ วำรสำร จุลสำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
แลสื่อทำงเว็บไซต์ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.ด ำเนินกำรตัดข่ำว และจัดท ำกฤตภำค     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.บันทึกแหล่งที่มำของข่ำว     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.น ำเสนอหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบควำมถูกต้องและลงนำมก ำกับ     

  5.รวมเล่มน ำเสนอผู้บริหำรและเผยแพร่     

  6.จัดเก็บข้อมูลในระบบสำรสนเทศ     

  7.บันทึกสถิติกฤตภำคข่ำวประจ ำวัน     

23. งาน สื่อมวลชนสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอกขอเชิญร่วมท ำข่ำว ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.น ำส่งหนังสือรำชกำรไปยังสื่อมวลชนเชิญร่วมท ำข่ำว     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.ประสำนงำนไปยังสื่อมวลชน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.จัดท ำบันทึกข้อควำมขอเชิญผู้บริหำรร่วมพบสื่อมวลชน     

  5.จัดท ำบันทึกขออนุมัติสั่งอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันเลี้ยงรับรอง     

  6.ด ำเนินกำรให้ข่ำวระหว่ำงผู้บริหำรและสื่อมวลชน     

  7.ด ำเนินกำรติดตำมข่ำวที่ได้รับเผยแพร่ในสื่อมวลชน     

24. งาน จัดแนะแนวการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำหนังสือรำชกำรขออนุญำตจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.น ำเสนอผู้บริหำรลงนำมในหนังสือรำชกำรภำยนอก     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.ส่งหนังสือรำชกำรภำยนอกไปยังสถำนศึกษำในกรุงเทพและปริมณฑล     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.ติดตำมผลตอบรับกำรขอเข้ำบรรยำยและจัดนิทรรศกำรแนะแนว
กำรศึกษำ 

    

  5.จัดท ำบันทึกขอใช้ยำนพำหนะในระบบ E-office     

  6.ประสำนงำนไปยังเครือข่ำยประชำสัมพันธ์เพ่ือเชิญร่วมแนะแนว     

  7.เดินทำงออกไปแนะแนวกำรศึกษำ     

  8.ด ำเนินกำรแนะแนวกำรศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9.บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว     

  10.แจกแบบประเมินผลควำมพึงพอใจกำรด ำเนินงำนและควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

    

  11.จัดเก็บแบบประเมินผลฯ     

  12.ด ำเนินกำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์และเผยแพร่     

  13.สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในระบบสำรสนเทศ     

  14.บันทึกข้อมูลสถิติกำรด ำเนินกิจกรรมฯ     

25. งาน ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 

วัตถุประสงค์ 1.สอบถำมควำมต้องกำรของผู้มำติดต่อรับบริกำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.ประสำนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับบริกำรต้องกำรติดต่อ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3 ให้ข้อมูลและค ำแนะน ำที่ถูกต้องแก่ผู้มำติดต่อรับบริกำรและส่งต่อ
ผู้รับบริกำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ต้องกำรติดต่อ 

    

 4.แจกแบบประเมินผลควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร     

  5.จัดแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร     

  6.บันทึกข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

26. งานด าเนินการพิธีกร 

วัตถุประสงค์ 1.รับและตรวจสอบเรื่องขอรับบริกำรผ่ำนระบบ e-office ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.ประสำนงำนติดต่อกับผู้รับบริกำรเพื่อขอข้อมูลเพ่ิมเติม     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.บันทึกข้อมูลในตำรำงปฏิบัติงำน     

  4.ด ำเนินกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมได้รับกำรร้องขอตลอดกิจกรรม     

  5.แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน     

  6.จัดเก็บแบบประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน     

  7.บันทึกข้อมูลสถิติกำรปฏิบัติงำน     

27. งาน รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 

วัตถุประสงค์ 1.รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค ำชมเชยจำก
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหำวิทยำลัย 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

2.กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนฯ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.ด ำเนินกำรจัดส่งเรื่องร้องเรียนฯ เข้ำสู่ระบบตำมกระบวนกำรที่
ก ำหนด 

    

 4.ติดตำมกำรด ำเนินผลกำรด ำเนินงำน     

  5.แจ้งกลับผู้ร้องเรียนฯ     

28. งาน ยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

วัตถุประสงค์ 1.สอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
และโสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ. 

2.ส่งแบบฟอร์มยืม-คืนให้แก่ผู้ขอรับบริกำร     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.ตรวจสอบข้อมูลขอรับบริกำรในแบบฟอร์ม     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.เสนอหัวหน้ำงำนอนุญำตให้ยืมอุปกรณ์     

  5.ด ำเนินกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ตำมค ำร้องรับบริกำร     

  6.ตรวจสอบควำมพร้อมกำรใช้งำนของอุปกรณ์     

  7.อธิบำยวิธีกำรใช้งำนอุปกรณ์     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  8.ส่งมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้แก่ผู้ขอรับบริกำรและติดตั้งพร้อม
ให้บริกำร 

    

  9.เก็บบัตรประจ ำตัวของผู้รับบริกำรไว้เป็นหลักฐำน     

  10.ด ำเนินกำรจัดเก็บค ำร้องยืม-คืนอุปกรณ์เข้ำแฟ้ม     

  11.แจกแบบประเมินควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ขอรับบริกำร     

  12.จัดเก็บแบบประเมินเข้ำแฟ้ม     

  13.บันทึกข้อมูลสถิติกำรด ำเนินงำน     

29. งานเลขานุการ (การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร) 

วัตถุประสงค์ 1.รับรำยละเอียดข้อมูลกำรนัดหมำย ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยเลขำนุกำร 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.ตรวจสอบปฏิทินตำรำงกำรนัดหมำย     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.บันทึกนัดหมำยลงตำรำงกำรนัดหมำย     

  4.แจ้งผู้บริหำรทรำบก่อนถึงวันนัดหมำย     

  5.ยืนยันกำรนัดหมำยกับผู้ติดต่อ     

30. งาน สนับสนุนผู้บริหาร (ตรวจพิสูจน์อักษรรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย) 

วัตถุประสงค์ 1.รับเอกสำรรำยงำนกำรประชุม ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยเลขำนุกำร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.ตรวจและพิสูจน์อักษร     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.น ำเสนอผู้บริหำร     

  4.รับเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคืนจำกผู้บริหำร     

  5.ส่งคืนเอกสำรรำยงำนกำรประชุม     

31. งาน จัดประชุม 

วัตถุประสงค์ 1.ตรวจสอบวันประชุมจำกปฏิทินก ำหนดกำรประชุม ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

เพ่ือใหสำมำรถเขำใจไดอยำงถูกตองและชัดเจน
ในกำรงำนจัดประชุม 

2.ขอใชหองประชุมในระบบ e-office     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.จัดท ำบันทึกขอควำมขออนุมัติจัดประชุมและเบิกคำอำหำรวำง     

 4.ประสำนสั่งรำยกำรอำหำรวำงและเครื่องดื่ม     

  5.จัดท ำบันทึกขอควำม/ หนังสือเชิญประชุม     

  6.จัดท ำบันทึกขอควำมเชิญผูเกี่ยวของเขำรวมประชุม     

  7.จัดท ำใบลงชื่อกรรมกำรและผูเขำรวมประชุม     

  8.ประสำน/สงขอควำม แจงเตือนกรรมกำรและผูเขำรวมประชุม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9.จัดท ำ Power Point ส ำหรับกำรประชุม     

  10.จัดเตรียมสถำนทีป่ระชุม อุปกรณ และเอกสำรใหพรอมประชุม     

  11.เสนอใบลงชื่อใหผูเขำรวมประชุมลงนำม     

  12.บันทึกกำรประชุม และอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรประชุม     

  13.จัดท ำสรุปยอมติกำรประชุมเพ่ือเผยแพร     

32. งาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 1.รวบรวมเอกสำรของหนวยงำนที่สงมำ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยกิจกำรสภำ
มหำวิทยำลัย 

เพ่ือใหเขำใจถึงข้ันตอนไดอยำงถูกตองในกำร
จัดท ำแผนและวิเครำะหแผนกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัด กพร. 

2.วิเครำะหคะแนนผลกำรด ำเนินงำนของหนวยงำน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4.จัดสงรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนใหหนวยงำน     

33. งาน ซ่อมบ ารุงและบริการ 

วัตถุประสงค์ 1. 1 จัดท ำแผนซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
และบริกำร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรขออนุมัติซ่อมบ ำรุง ของ
ฝ่ำยอำคำรสถำนที่และบริกำร 

2.ด ำเนินกำรตำมแผนซ่อมบ ำรุงที่ได้รับงบประมำณโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
อำคำรสถำนที่และบริกำร 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

      

34. งาน ยานพาหนะ 

วัตถุประสงค์ 1.รับเอกสำรกำรขออนุญำตใช้ยำนพำหนะไปรำชกำรในเขตกรุงเทพฯ 
และต่ำงจังหวัด  ในระบบ e-office 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
และบริกำร 

เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้
ยำนพำหนะไปรำชกำร 

2.ติดต่อผู้ขอใช้บริกำรเพ่ือตรวจสอบรำยละเอียดงำนให้เหมำะสมกับ
ประเภทของรถยนต์ 

    

  3.ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือและแบบฟอร์ม     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

4.ลงนำมในเอกสำรกำรขออนุญำตใช้ยำนพำหนะเพ่ือส่งไปขออนุมัติใน
ระบบ e-office 

    

  5.เขียนใบภำระงำนที่อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จำกระบบ e-office ให้
พนักงำนขับรถยนต์ 

    

  6.ติดต่อประสำนงำนกับผู้ขอใช้บริกำรในวันเดินทำง     

35. งาน รักษาความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 1.รับแจ้งเหตุต่ำงๆ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
และบริกำร 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.วิเครำะห์ แยกแยะ วิธีกำรแก้ไขปัญหำ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.แจ้งผู้บังคับบัญชำรับทรำบ     

  4.เข้ำพ้ืนที่เกิดเหตุ     

  5.ปฏิบัติกำรตำมเหตุที่ได้รับแจ้ง     

  6.สรุปปัญหำ สำเหตุ และวิธีกำรด ำเนินกำร     

  7.ท ำบันทึกข้อควำมรำยงำนรำยละเอียดกำรเกิดเหตุต่อผู้บังคับบัญชำ     
36. งาน ภูมิทัศน์และสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำแผนกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
และบริกำร 

เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบ
ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรปรับภูมิทัศน์     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

3.ตกแต่ง/ปรับปรุงภูมิทัศน์     

37. งาน ธุรการ(ซ่อมบ ารุงและบริการ) 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 1.รับเอกสำรใบเสนอรำคำพร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆพร้อมตรวจสอบ
เอกสำรก่อนขออนุมัติ 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ฝ่ำยอำคำรสถำนที่
และบริกำร 

เพ่ือก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.หำรือผู้บังคับบัญชำ     

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3.ตรวจสอบงบประมำณของฝ่ำยอำคำรสถำนที่และบริกำร     

 4.จัดท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติ     

  5.รวบรวมเอกสำรที่อนุมัติพร้อมเอกสำรแนบเพ่ือท ำกำรเบิกจ่ำย     
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หน่วยงาน   กองนโยบายและแผน 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

วัตถุประสงค์   งานรับหนังสือเข้า ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร     

2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่หนังสือ ,วันที่ 
เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร     

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.
64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ     

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      

  งานหนังสือราชการ  ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำมพจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

    

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ     

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณฯ 

    

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณฯ 

    

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     

  งานการจัดท าโครงการ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร     

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล   

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร  ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     

55 



 

 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง ก.ย.-63   

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด     

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง     

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังใน
ระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.  ตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง     

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรออก
ข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคล 

    

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ ต.ค.63 - ก.ย.
64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน     

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม     

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ก.ย.-63   

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติ ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มี.ค.64, ก.ย.64   

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบ ERP     

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน
ภำระงำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ ERP     

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน     

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำย 

2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง - ระเบียบกำรเงิน
รำยได้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อมพิมพ์และ
ตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน     

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ   ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตรมำส  ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

  

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เป็นไปตำมระเบียบและตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญในกำร
จัดหำพัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ควำมผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุให้มี
อำยุกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ 
ไม่เกิดกำรสูญหำย 
4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ใน
กำรบริหำรพัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวนคุณลักษณะ
เฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร 
จัดซื้อ/จัดจ้ำง  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้งโดยเป็นไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

    

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุ     

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุหรือ
โครงกำรสืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีท่ีพัสดุมูลค่ำเกิน 
10,000 บำท ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบตั้งแต่ 2 ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่มีมูลค่ำ
รำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 

    

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง
ให้เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 1 
ท่ำน 

    

            -  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน กรรมกำร และเลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน     

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชีทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละรำยกำรเพ่ือป้องกัน
กำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

    

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด เสียหำยของ
ครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำรควบคุมและ
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรใช้
งำนต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี มี.ค.64, ก.ย.64   

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจนับ
เสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือ
สูญหำย 

    

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ กรณีมี
วัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 

    

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้นออกจำก
ทะเบียน 

    

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและ
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำระมำณ 
และผลกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปีถัดไป     

  งานงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.
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  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP     

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์     

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์     

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.
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  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

7. งานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

วัตถุประสงค์ 1. รวบรวมและส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก พ.ค.-63 กองนโยบำยและ
แผน 

เพ่ือให้มีทิศทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ชัดเจนและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2. วิเครำะห์และสรุปปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก พ.ค.-63   

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3. ส ำรวจเพื่อประเมินค่ำคะแนนน ้ำหนักของปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก พ.ค.-63   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. วิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ โดยใช้โปรแกรม Excel พ.ค.-63   

  5. บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

มิ.ย. – ก.ค. 63   

  6. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ให้สอดคล้องกับทิศทำงของ/นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของประเทศ 

ก.ค. – ส.ค. 63   

  7. เสนอแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

ก.ย.-63   

  8. เสนอแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ก.ย.-63   

  9. สื่อสำรแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้กับบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยได้รับรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

ต.ค.-63   

8. งานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย 
(งบประมำณแผ่นดิน) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส ำเร็จ พ.ค. - ธ.ค. 62 กองนโยบำยและ
แผน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. จัดท ำข้อมูลแผนควำมต้องกำรงบลงทุนเบื้องต้น ธ.ค.-63   

66 



 

 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. จัดท ำข้อมูลประมำณกำรรำยจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ธ.ค.-63   

 4. จัดท ำรำยละเอียดและกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย ม.ค.-64   

  5. บันทึกค ำของบประมำณรำยจ่ำยในระบบ e-budgeting ก.พ.-64   

  6. ปรับปรุงรำยละเอียดและค ำของบประมำณรำยจ่ำยในระบบ เม.ย.-64   

  e-budgeting   

  7. จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย เม.ย. - พ.ค. 64   

  8. เสนองบประมำณรำยจ่ำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ (ร่ำง) 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฯ ในวำระที่ 1 

พ.ค.-64   

  9. เสนองบประมำณรำยจ่ำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำ (ร่ำง) 
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฯ ในวำระที่ 2 - 3 

ก.ค.-64   

  10. เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำยต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อ
ทรำบ 

ก.ย.-64   

  11. เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำยต่อสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ ก.ย.-64   

  12. แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยให้หน่วยงำนทรำบ ส.ค.-64   

  13. จัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ก.ย.-64   

  14. ตรวจสอบ ประมวลผล และแจ้งกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำย ก.ย.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. งานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์  1. จัดท ำบันทึกข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์หน่วยงำนจัดสรรงบประมำณให้กับ
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ก.ค.-64 กองนโยบำยและ
แผน 

เพ่ือให้กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงิน
นอกงบประมำณ) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. รวบรวม ตรวจสอบกำรจัดสรรงบประมำณให้กับโครงกำร/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงำน 

ก.ค.-64   

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3. รวบรวม และตรวจสอบค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ) ใน
ระบบ ERP 

ส.ค.-64   

 4. จัดท ำเล่มค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ)  ส.ค.-64   

  5. เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ) ต่อคณะกรรมกำร
กลั่นกรองงบประมำณและกำรเงิน เพ่ือพิจำรณำ 

26-ส.ค.-64   

  6. เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ) 14-ก.ย.-64   

  ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เพ่ือทรำบ   

  7. เสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอกงบประมำณ) ต่อสภำมหำวิทยำลัย 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 

30-ก.ย.-64   

  8. จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำย (เงินนอก
งบประมำณ) ให้หน่วยงำนรับทรำบ 

30-ก.ย.-64   

10. งานบริหารความเสี่ยง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สำมำรถหำวิธีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง 
เพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ระดับที่
ยอมรับได้ 

1. จัดท ำ (ร่ำง) เล่มแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน  ส.ค. - ก.ย. 64 กองนโยบำยและ
แผน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. เผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ต.ค.63 – ก.ย.
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2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 
3.ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ทั้งระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน รอบ 6 และ 12 เดือน 

15 มี.ค. 64, 
15-ก.ย.-64 

  

 4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ทั้งระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำนต่ออธิกำรบดีรอบ 6 และ 12 เดือน  

เม.ย. 64, ก.ย. 
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  5. น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร ก.ย.-64   

  ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในมำปรับปรุง   

11. งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) 

วัตถุประสงค์  1. จัดท ำ (ร่ำง) โครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) ก.ย.-63 กองนโยบำยและ
แผน 

เพ่ือให้มีทิศทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย (Fast Track)/โครงกำรวำระส ำคัญ
ประจ ำปี (Agenda) เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. จัดท ำขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณส ำหรับกำรขับเคลื่อนทิศทำง
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยประจ ำปี (Fast Track)/โครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
(Agenda) 

ต.ค.-63   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

3. สรรหำคณะกรรมกำรพิจำรณำและกลั่นกรองกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
กำรขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย (Fast Track)/โครงกำรวำระ
ส ำคัญประจ ำปี (Agenda) 

พ.ย.-63   

  4. แจ้งขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณส ำหรับกำรขับเคลื่อนทิศทำง
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยประจ ำปี (Fast Track)/โครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
(Agenda) 

ธ.ค.-63   

  5. จัดประชุมพิจำรณำและกลั่นกรองกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำร
ขับเคลื่อนทิศทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยประจ ำปี (Fast Track)/โครงกำร
วำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) 

ม.ค. – ก.ย. 64   

  6. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
(Agenda) รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 
64 

  

  7. จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) ระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 
64 

  

  8. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) ระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ต่ออธิกำรบดีเพ่ือ
ทรำบ 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 
64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี (Agenda) ระดับ
มหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ต่อคณะกรรมกำร
ติดตำมฯ 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย. 
64 

  

  10. จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
(Agenda) ระดับมหำวิทยำลัยและระดับหน่วยงำน (ฉบับสมบูรณ์) 

พ.ย.-64   

  11. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
(Agenda) 

พ.ย.-64   

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน และเร่งรัดกำร
เบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

1. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ 

ก.ย.-63 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  2. ออกแบบเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมงบประมำณ ก.ย.-63   

ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 3. ติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มกรำคม,
เมษำยน,
กรกฎำคม
,ตุลำคม  

  

 

4. จัดประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พย. 2563,ก.พ
64,พค.64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 5. จัดท ำรำยงำนรับจริง-จ่ำยจริง ก.พ.-64   

  6. ปรับเพิ่ม/ลดงบประมำณระหว่ำงปีและจัดท ำงบประมำณจัดสรร มี.ค.-64   

  7. จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ 

ก.ย.-64   

  8. จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ก.ย.-64   

  9. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่ออธิกำรบดี ต.ค.-64   

  10. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย 

ต.ค.-64   

  11. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

ต.ค.-64   

  12. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและผลกำรปฏิบัติงำน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ) 

ภำยในวันที่ 15 
ของทุกๆไตร
มำส 

  

  13. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและผลกำรปฏิบัติงำน (ส ำนักงบประมำณ) ภำยในวันที่ 7 
ของทุกๆเดือน 

  

72 



 

 
 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  14. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัย 

ต.ค.-64   

12. งานประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ าปี       

วัตถุประสงค์ เพ่ือประมำณกำรรำยได้
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีของเงินนอกงบประมำณ (เงิน
รำยได้) 

1. ออกแบบฟอร์มประมำณกำรรำยรับประจ ำปี ก.พ.-64 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน   
ดำ้นกำรด ำเนินงำน (O) 

2. จัดท ำข้อมูลนักศึกษำในกำรประมำณกำร ก.พ.-64   

 3. ชี้แจ้งเกี่ยวกับกำรจัดท ำประมำณกำรรำยรับ ก.พ.-64   

 4. ตรวจสอบกำรประมำณกำรรำยรับของหน่วยงำน มี.ค.-64   

  5. จดัสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส.ค.-64   

13. งานจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต       

วัตถุประสงค์  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินกำรวำงแผน
ของหน่วยงำนในกำรจัดสรรงบประมำณ กำรเปิด
หลักสูตรใหม่ และประเมินควำมคุ้มค่ำของ
หลักสูตร 

1. จัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมำณ ส ำหรับทุกผลผลิตของ
มหำวิทยำลัย 

ก.พ.-64 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. สอบทำนกำรน ำผลกำรค ำนวณต้นทุนของมหำวิทยำลัยไปใช้ประโยชน์ 1/9/25634   

  3. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ
หน่วยงำน 

1/3/25634   

 4. ออกแบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยงำนต้นทุนต่อหลักสูตรให้หน่วยงำนจัดท ำ
ต้นทุน ติดตำม และตรวจสอบผลกำรท ำต้นทุนของหน่วยงำน 

เม.ย.-64   

 5. ออกแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของหลักสูตรให้
หน่วยงำนจัดท ำ ติดตำม และตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของ
หน่วยงำน 

มี.ค.-64   

  6. จัดท ำแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน และเผยแพร่ มี.ค.-64   

  7. ติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนฯ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 

ต.ค.-64   

14. งานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน       

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรเงินให้เหมำะสมและเพียงพอที่จะ
สนับสนุนพันธกิจต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุ
เป้ำประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ก.ค.-64 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯเพ่ือหำรือวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก.ค.-64   

 ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 3. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย และเผยแพร่ ธ.ค.-63   

 4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ
มหำวิทยำลัย   

เมษำยน,ตุลำคม 
2564 

  

 5. จัดท ำบันทึกข้อควำมให้หน่วยงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ส.ค.-64   

  6. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของหน่วยงำน   ก.ย.-64   

15. งานจัดท ารายงานมหาวิทยาลัยที่ดี GUR       

วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปีที่
แสดงผลด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 

1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR ต.ค.-63 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. จัดท ำปฏิทินกำรจัดท ำรำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR ต.ค.-63   

  3.ก ำหนดหัวข้อกำรจัดท ำรำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR เม.ย.-64   

 4. จัดท ำแบบฟอร์มประกอบกำรจัดเก็บข้อมูล พ.ค.-64   

 5. จัดส่งแบบฟอร์มประกอบกำรจัดเก็บข้อมูล ส.ค.-64   

  6.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจัดท ำรำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR ก.ย.-64   

  7. จัดท ำรำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR ก.ย.-64   

  8.ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำ ต.ค.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งแปลภำษำ พ.ย.-64   

  10. เผยแพร่รำยงำนมหำวิทยำลัยที่ดี GUR ธ.ค.-64   

16. งานจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปเป็นรำยงำนประจ ำปี ที่
แสดงผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ 

1. จัดท ำปฏิทินกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ส.ค.-63 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. จัดท ำโครงร่ำงหัวข้อกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ก.ย.-63   

  3. จัดท ำแบบฟอร์มประกอบกำรจัดเก็บข้อมูล ก.ย.-63   

 4. จัดส่งแบบฟอร์มและตรวจสอบข้อมูล ก.ย.-63   

 5. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี ต.ค.-63   

  6. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ พ.ย.-63   

  7. ส่งแปลภำษำอังกฤษสำรสนเทศประจ ำปี ม.ค64   

  8. เผยแพร่สำรสนเทศประจ ำปี มี.ค.-64   

17. งานจัดท าสารสนเทศประจ าปี       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือแสดงข้อมูลและสำรสนเทศท่ีครอบคลุมกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน  

1. จัดท ำปฏิทินกำรจัดท ำสำรสนเทศ ส.ค.-63 ฝ่ำยติดตำม
งบประมำณและ
สำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ก ำหนดหัวข้อกำรจัดท ำสำรสนเทศประจ ำปี ก.ย.-63   

  3. ออกแบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศประจ ำปี ก.ย.-63   

  4. จัดส่งแบบฟอร์มสำรสนเทศประจ ำปี ก.ย.-63   

  5. ติดตำมและตรวจสอบข้อมูลจัดท ำสำรสนเทศประจ ำปี ต.ค.-63   

  6. จัดท ำสำรสนเทศประจ ำปี พ.ย.-63   

  7. ส่งแปลภำษำอังกฤษสำรสนเทศประจ ำปี ม.ค64   

  8. เผยแพร่สำรสนเทศประจ ำปี 
 
 
 
 
 

มี.ค.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

18. งานประกันคุณภาพภายใน       

 วัตถุประสงค์ ระดับหน่วยงาน     

เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำนสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ 

1) ส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในต่อ
มหำวิทยำลัย ในระบบ CHE QA Online ของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  

ต.ค.-63 ฝ่ำยประกัน
คุณภำพและกำร
จัดกำรควำมรู้ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 

2) ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน 

  กองนโยบำยและ
แผน 

  3) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงำน 

ธ.ค.-63   

  4) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้กับ
บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

มี.ค.-63   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับ
หน่วยงำนต่อ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำ ภำยใน 30 วนั
หลังจำกสิ้นสุดภำค กำรศึกษำ   

ภำคกำรศึกษำที่ 
1 
ภำคกำรศึกษำที่ 
2 

  

  6) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมบันทึกข้อมูล
ผ่ำนระบบ CHE QA online 

มิ.ย.-64   

  7) จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมแนวทำงและ
ระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ก.ค.-64   

  8) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและแผนพัฒนำ
คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 

ส.ค.-64   

  9) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงำน พร้อมบันทึก
ข้อมูลผ่ำนระบบ CHE QA online 

ส.ค.-64   

  10) จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ตำมแนวทำงและ
ระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ส.ค.-64   

  11) รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและแผนพัฒนำ
คุณภำพ (lmprovement Plan) ระดับคณะ ต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน เพ่ือ พิจำรณำก่อนรับตรวจประเมินฯ ระดับสถำบัน 

ก.ย.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ระดับมหาวิทยาลัย     

  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ต.ค.-63 ฝ่ำยประกัน
คุณภำพและกำร
จัดกำรควำมรู้ 

  2. ก ำหนดแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

พ.ย.-63 กองนโยบำยและ
แผน 

  3. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย 

ก.พ.-64   

  4. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง และ
กำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบตัวบ่งชี้ ระดับหน่วยงำน และระดับ
มหำวิทยำลัย 

เม.ย.-64   

  5. ติตตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement  Plan) ทุกระดับ ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
และ 2 

ม.ค.-64  พ.ค.-
64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ต่อผู้บริหำรเพ่ือ
พิจำรณำ 

ก.พ.-64  มิ.ย.-
64 

  

  7. จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน ส.ค.-64   

  8. สรุปผลกำรตรวจประเมินและแผนพัฒนำคุณภำพ ระดับหลักสูตร และ
ระดับหน่วยงำน และรำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 

ก.ย.-64   

  9. จัดตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ต.ค.-64   

  10. สรุปผลกำรตรวจประเมินและแผนพัฒนำคุณภำพ ระดับมหำวิทยำลัย และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 

พ.ย.-64   

  11. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
และส่งรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 
ในระบบ CHE QA online   

พ.ย.-64   

19. งานการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในองค์กร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงำนในมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนจัดกำร
ควำมรู้ และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ำยภำยนอก 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้และชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

ส.ค.-63 ฝ่ำยประกัน
คุณภำพและกำร
จัดกำรควำมรู้ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน  2. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ก.ย.-63   

กำรด ำเนินงำน (O) 3. ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ต.ค.63-ก.ค.64   

  4. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ทุกไตรมำส ธ.ค. 63, มี.ค. 
64, ,มิ.ย. 64, 
ก.ย. 64 

  

  5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มี.ค. 63, ก.ค. 
64 

  

  6. จัดกิจกรรม KM SHARE & LEARN ก.ย.-64   

  7. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลประเมินมำปรับปรุงแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนปีถัดไป 

ก.ย.-64   

 20. งานการพัฒนาเอกลักษณ์       

  ระดับมหาวิทยาลัย     

วัตถุประสงค์ เพ่ือกำรสื่อสำรเอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยให้ประชำคมสวนสุนันทำรับรู้ และ
เข้ำใจ รวมถึงกำรน ำเอกลักษณ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรก ำกับและผลักดันกำร
พัฒนำเอกลักษณ์ให้บรรลุเป้ำหมำย 

1. ประกำศนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ 

23-มิ.ย.-59 ฝ่ำยประกัน
คุณภำพและกำร
จัดกำรควำมรู้ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

2. เสนอค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 8-ก.ค.-63   

  สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562     

  3. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

6-ส.ค.-63   

  4. รวบรวม และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

6-30 ก.ย.63   

  5. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

20-ก.ย.-63   

  6. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำ
เอกลักษณ์ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 

31 ม.ค.,30 
เม.ย.,31 ก.ค. 
64 

  

  7. วิเครำะห์ และสรุปผลควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
เอกลักษณ์ พร้อมทั้งรำยงำนผลต่อผู้บริหำร รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน 

ก.พ.,พ.ค.,ส.ค. 
64 

  

  8. ประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมเอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย "เน้นควำมเป็นวัง" ของบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน
วิชำกำรแบบ Online จ ำนวน 2 รอบ (รอบที่ 1 ช่วงเดือนมกรำคม และรอบที่ 
2 เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563) 

ม.ค.-ก.พ.,ก.ค.-
ส.ค. 64 
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ผู้รับผิดชอบ 

  9. จัดท ำแผนปรับปรุงคุณภำพ/พัฒนำ/รักษำมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนกำร
พัฒนำเอกลักษณ์ ระดับมหำวิทยำลัย 

ส.ค.-64   

  10. ประเมินผลควำมส ำเร็จฯ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

ส.ค.-64   

  11. ทบทวนแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำของปีถัดไป 

ส.ค.-64   

  ระดับหน่วยงาน    

  1. เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

6-ส.ค.-63 คณะ/วิทยำลัย/
ส ำนัก/สถำบัน/
หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน/ศูนย์
กำรศึกษำฯ/ศูนย์
แห่งควำมเป็นเลิศ
ในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ 

  2. ทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์   13-30 ส.ค.63   
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ผู้รับผิดชอบ 

  ระดับหน่วยงำน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562     

  3. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงำน 5-ก.ย.-63   

  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  ให้กับกองนโยบำยและแผน     

  4. เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

20-ก.ย.-63   

  5. ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

ก.ย. 63 - ก.ค. 
64 

  

  6. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนกำรพัฒนำ
เอกลักษณ์ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน ระดับหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

31 ม.ค.,30 
เม.ย.,31 ก.ค. 
64 

  

  7. ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำร เข้ำร่วม
ประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
"เน้นควำมเป็นวัง" แบบ Online จ ำนวน 2 รอบ (รอบที่ 1 ช่วงเดือนมกรำคม 
และรอบที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563) 

ม.ค.-ก.พ.,ก.ค.-
ส.ค. 64 

  

  8. จัดท ำแผนปรับปรุงคุณภำพ/พฒันำ/รักษำมำตรฐำน กำรปฏิบัติงำนกำร
พัฒนำเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงำน 

ส.ค.-64   

  9.จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ ระดับหน่วยงำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ส.ค.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

21. งานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพและมีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1. จัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ก.ย.-64 ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบงำนและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

วัตถุประสงค์ของการ  
1.ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)  
2.ด้ำนกำรรำยงำน (R) 

2. สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

    

ควบคุมภายในด้าน 3. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
เป็นประจ ำทุกเดือน 

ต.ค. 63-ก.ย. 
64 

  

1.ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเพื่อ
พิจำรณำ ทุกไตรมำส 

ม.ค. 64,เม.ย. 
64,ก.ค. 64,
ต.ค. 64 

  

2.ด้ำนกำรรำยงำน (R)  5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร พิจำรณำตรวจสอบรอบ 6,9,12 เดือน 

มี.ค. 64,มิ.ย. 
64,ต.ค.64 

  

  6. น ำผลกำรประเมินมำจัดท ำแผนปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป 
 
 

ต.ค.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

22. งานพัฒนาระบบ       

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยได้มีควำมรู้
วัตถุประสงค์ของการ  ควบคุมภำยในด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (O) 

1. ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบได้แสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก ม.ค.-64 ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบงำนและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

23. งาน ITA       

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะท ำงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ต.ค.-63 ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบงำนและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้ำน กำร
ด ำเนินงำน (O) 

2. ประเมินตนเองตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ     

  3. จัดท ำแผนตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ต.ค. 63 - มี.ค. 
64 

  

  4. บันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำนอก 
เข้ำระบบ ITAS 

เม.ย.-64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกร นักศึกษำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
เข้ำตอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

พ.ค.-มิ.ย. 64   

  6. ติดตำมตรวจสอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสฯ ทุกไตรมำส 

ม.ค., มี.ค., มิ.ย. 
และ ก.ย. 64 

  

  7. เผยแพร่เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำนระบบ ITAS และยืนยันผลโดย
ผู้บริหำร 

พ.ค. - มิ.ย. 64   

24. งานควบคุมภายใน       

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

1. ชี้แจงแนวทำงกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรฯ ทรำบ ต.ค.-63 ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบงำนและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2. ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนทบทวนวัตถุประสงค์และกิจกรรมกำรควบคุมตำม
โครงสร้ำงภำระงำน 

    

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยใน ของทุกหน่วยงำน ปี
ละ 2 ครั้ง 

มี.ค. 64, ก.ย. 
64 

  

  4. ประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับมหำวิทยำลัย เม.ย. 63, ต.ค. 
64 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. จัดส่งรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย (รอบ 6 และ 12 
เดือน) ให้กระทรวง อว. ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

เม.ย. 63, ธ.ค.
64 

  

25. งานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. ชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรให้หน่วยงำนทรำบ ต.ค.-63 ฝ่ำยพัฒนำ
ระบบงำนและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านด้านการ
ด าเนินงาน (O) 

2. ติดตำมผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงและกำรน ำกระบวนกำรปฏิบัติงำนสู่กำร
ปฏิบัติ 

ธ.ค. 63, มี.ค.
64, มิ.ย. 64, 
ก.ย. 64 

  

  3. รวบรวมและตรวจสอบผลกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และ
กำรน ำกระบวนกำรปฏิบัติงำนไปสู่กำรปฏิบัติ 

ม.ค. 64, เม.ย. 
64,ก.ค.64, 
ต.ค. 64 

  

  4. สรุปผลกำรติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรฯ เม.ย. 64,ก.ค.
64, ต.ค. 64 
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หน่วยงาน กองบริการการศึกษา 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

วัตถุประสงค์   งานรับหนังสือเข้า     

เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่หนังสือ ,วันที่ 
เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office     

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.    

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ 64  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      

  งานหนังสือราชการ      

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำมพจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ   ทุกฝ่ำย 

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม     

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
งำนสำรบรรณฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณฯ 

    

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     

  งานการจัดท าโครงการ     

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล     

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง     

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง     

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังใน
ระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร     

  1.  ตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ออกข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคล 

    

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ     

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม     

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือ
อนุมัติ 

ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบ ERP มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมิน
ภำระงำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ ERP     

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ     

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 - ระเบียบกำรเงินรำยได้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อมพิมพ์และ
ตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน   

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ     

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตรมำส  ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไป
ตำมระเบียบและตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญในกำร
จัดหำพัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ควำมผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุให้มี
อำยุกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ ไม่
เกิดกำรสูญหำย4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรพัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวนคุณลักษณะ
เฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ี
มีมูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดใน
กำร จัดซื้อ/จัดจ้ำง  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้งโดย
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุ     

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุหรือ
โครงกำรสืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีท่ีพัสดุมูลค่ำเกิน 
10,000 บำท ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบตั้งแต่ 2 ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่มีมูลค่ำ
รำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 

    

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำง
ให้เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 1 
ท่ำน 

    

            -  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน กรรมกำร และเลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน   

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็นหลักฐำน
ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชีทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละรำยกำรเพ่ือ
ป้องกันกำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

    

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด เสียหำย
ของครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำรควบคุม
และตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำใน
กำรใช้งำนต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี     

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจนับ
เสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือ
สูญหำย 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ กรณีมี
วัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 

    

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้นออกจำก
ทะเบียน 

    

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน     

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและ
สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำระมำณ 
และผลกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปีถัดไป     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานงบประมาณ     

  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์     

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล 
และบุคคลกับบุคคล 

งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ฯ     

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

5.งานแผนการเรียน         

วัตถุประสงค์       

1.เพื่องำนแผนกำรเรียนมีควำมถูกต้องตำมระเบียบ 1.กำรตรวจสอบแผนกำรศึกษำทั่วไป (GE) (ภำคปกติประจ ำปีกำรศึกษำ) ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร
สอน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2.กำรตรวจสอบแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 3.กำรแก้ไขแผนกำรเรียน     

6. งานตารางเรียนตารางสอน       

วัตถุประสงค์ 1.ตรวจสอบตำรำงเรียนรำยวิชำกำรศึกษำท่ัวไป(GE) ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร
สอน 

1.เพื่อให้งำนตำรำงเรียนตำรำงสอนมีควำมถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบ 

2.ตรวจสอบตำรำงเรียน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.กิจกรรมหลักกำรแก้ไขตำรำงเรียนใช้เวลำทั้งหมด (ต่อปี)     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.กิจกรรมหลักขอเปิดรำยวิชำกรณีนักศึกษำที่เรียนไม่เป็นไปตำมแผนกำร
เรียนหรือนักศึกษำตกค้ำง 

    

  5.กิจกรรมหลักตรวจสอบกำรเปลี่ยนรหัสวิชำ ชื่อวิชำ     

  6.กำรเทียบโอนผลกำรเรียน (ต่ำงสำขำ ต่ำงคณะ และต่ำงมหำวิทยำลัย)ใช้
เวลำทั้งหมด (ต่อปี) 

    

  7.กำรตรวจสอบคุณสมบัติอำจำรย์พิเศษ     

  8.กำรให้บริกำรตอบค ำถำมนักศึกษำและบุคคลทั่วไป     

9.กำรให้บริกำรหนังสือรำชกำร 

7.งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ     

วัตถุประสงค์ 1.กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยหลักสูตรและกำร
สอน 

1.เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรและส่งเสริมวิชำกำร
เป็นไปตำมระเบียบ 

2.กำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 3.กำรตรวจสอบกำรขอแก้ไขข้อมูลหลักสูตร     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.กำรอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรประกันคุณภำพ     

  5.กำรส ำรวจ คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6.กำรตรวจสอบหลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ(TQF) 

    

8.งานฐานข้อมูลและประวัตินักศึกษา       

วัตถุประสงค์ 1.กำรบันทึกฐำนข้อมูลหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

1.เพื่องำนฐำนข้อมูลและประวัตินักศึกษำมีควำม
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2.กำรบันทึกฐำนข้อมูลแผนรับนักศึกษำประจำปีกำรศึกษำ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

3.กำรบันทึกฐำนข้อมูลประวัติและออกรหัสนักศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตร 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.กำรโอนข้อมูลประวัตินักศึกษำใหม่     

  5.กำรจัดทำแฟ้มระเบียนประวัตินักศึกษำใหม่     

  6.กำรบันทึกพ้นสภำพนักศึกษำที่ส่งเอกสำรแนบระเบียนประวัตินักศึกษำไม่
ครบ 

    

  7.กำรบันทึกแก้ไขระเบียนประวัติและกำรจัดเก็บเอกสำร/คำร้องต่ำงๆ     

  8.กำรส่งตรวจสอบวุฒินักศึกษำใหม่ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

  9.กำรบันทึกผลกำรตรวจสอบวุฒิ     

  10.กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบวุฒินักศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  11.กำรจัดทำหนังสือขอย้ำยสถำนศึกษำ     

  12.กำรจัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษำขอย้ำยสถำนศึกษำ     

  13.กำรจัดทำหนังสือแจ้งผลกำรขอย้ำยมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ 

    

  14.กำรบันทึกฐำนข้อมูลประวัตินักศึกษำโอนย้ำยสถำนศึกษำ     

  15.กำรโอนย้ำยสำขำวิชำภำยในคณะหรือต่ำงคณะ     

  16.กำรบันทึกรำยชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ     

  17.กำรบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัตินักศึกษำ     

  18.กำรบันทึกข้อมูลนักศึกษำกู้ยืมทุนเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.และกรอ.)     

  19.จัดทำประกำศกิจกรรมวิชำกำร     

  20.กำรตรวจสอบรำยงำนและมอบหมำยงำนหนังสือฝ่ำยทะเบียนและ
ประมวลผล 

    

9.งานทะเบียนและประเมินผล       

วัตถุประสงค์ 1.ลงทะเบียนแบบ Free Enrollment (ทุกชั้นปี) ระดับปริญญำตรี ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนฯ 

1.เพื่องำนงำนทะเบียนและประเมินผลมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 

2.กำรลงทะเบียนเรียนแบบสำรับวิชำ ระดับบัณฑิตศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการ 3.ลงทะเบียนเรียนและกำรเพ่ิม-ถอนรำยวิชำล่ำช้ำ     

1.กำรด ำเนินงำน (O) 4.ยกเลิกรำยวิชำ (W) ในระบบอินเตอร์เน็ต     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5.ยกเลิกรำยวิชำ (W) ล่ำช้ำ     

  6.กำรส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ตตำมเวลำที่กำหนด/ล่ำช้ำ     

  7.กำรรำยงำนกำรติดตำมกำรส่งผลกำรเรียนประจำภำคเรียน     

  8.รำยงำนกำรติดตำมผลกำรเรียน "I" และ "ว่ำง"     

  9.กำรส่งผลกำรเรียนแก้ I ผ่ำนอินเตอร์เน็ต     

  10.กำรโอนผลกำรเรียนกรณีนักศึกษำชำระค่ำลงทะเบียนล่ำช้ำ     

  11.กำรขอเปลี่ยนแปลงผลกำรเรียน /ขอแก้ไขผลกำรเรียน     

  12.กำรบันทึกผลกำรเรียนนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำเรียน
สมทบต่ำงมหำวิทยำลัย 

    

  13.กำรแจ้งผลกำรเรียนนักศึกษำมหำวิทยำลัยอ่ืนเรียนสมทบที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสวนสุนันทำ 

    

  14.กำรเปลี่ยนรหัสวิชำ     

  15.ประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำเนื่องจำกไม่ชำระเงิน
ค่ำรักษำสภำพ 

    

  16.ประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำตำมระเบียบกำร
วัดผล  
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  17.ประกำศรำยชื่อนักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ เนื่องจำกระยะเวลำ
กำรศึกษำเกินเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยกำหนด 

    

10.งานส าเร็จการศึกษา       

วัตถุประสงค์ 1.รำยงำนสรุปจำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนฯ 

1.เพื่องำนงำนส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบ 

2.กำรรับคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต     

วัตถุประสงค์ของการ 3.กำรรับคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต     

1.กำรด ำเนินงำน (O) 4.จัดท ำรำยงำนบัญชีรำยชื่อผู้ขอสำเร็จกำรศึกษำ     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5.จัดท ำฐำนข้อมูลของโครงสร้ำงหลักสูตร     

  6.จัดท ำฐำนข้อมูลของผู้สำเร็จกำรศึกษำ     

  7.จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำและรำยชื่อผู้ไม่สำเร็จกำรศึกษำ     

  8.จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำเพ่ือเสนออนุมัติผลสำเร็จกำรศึกษำ 
(กบม.) 

    

  9.จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำกำรให้ปริญญำ (สภำวิชำ)     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  10.จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้สำเร็จกำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติให้ปริญญำ (สภำ
มหำวิทยำลัย) 

    

  11.กำรรำยงำนข้อมูลนักศึกษำเกี่ยวกับกำรสำเร็จกำรศึกษำ     

  12.กำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำตำมรอบอนุมัติผลสำเร็จกำรศึกษำ     

  13.กำรออกใบปริญญำบัตรตำมรอบอนุมัติผลสำเร็จกำรศึกษำ     

  14.กำรออกใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ที่สำเร็จกำรศึกษำก่อน พ.ศ. 2542 ตำม
คำร้อง 

    

  15.กำรออกใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ สำเร็จกำรศึกษำก่อน พ.ศ. 2542 ตำม
คำร้อง 

    

  16.กำรออกใบแทนใบปริญญำบัตรภำษำไทย และใบปริญญำบัตร
ภำษำอังกฤษ 

    

  17.กำรออกหนังสือรับรองรำยวิชำ/หลักสูตร     

  18.กำรออกใบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร     

  19.กำรลงนำมหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำ     

  20.กำรลงนำมใบปริญญำบัตร     

  21.กำรตรวจรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จกำรศึกษำ     

  22.กำรลงนำมรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จกำรศึกษำ     

  23.กำรแจ้งผลกำรรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จกำรศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

11.งานพระราชทานปริญญาบัตร       

วัตถุประสงค์ 1.กำรจัดท ำข้อมูลกำรเข้ำรับ/ไม่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนฯ 

1.เพื่องำนงำนพระรำชทำนปริญญำบัตรมีควำม
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 

2.กำรจัดเตรียมใบปริญญำบัตรเพื่อเสนอคณบดีลงนำม     

วัตถุประสงค์ของการ 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

3.กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.กำรจัดท ำประกำศแจ้งรำยชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำ
บัตร 

    

  5.กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อบัณฑิตก่อนก ำหนดกำรซ้อมย่อย     

  6.กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวบัณฑิต     

  7.กำรเตรียมใบปริญญำบัตรของบัณฑิตก่อนก ำหนดกำรซ้อมใหญ่     

  8.กำรจัดท ำใบปริญญำบัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก่อนก ำหนดกำรซ้อมใหญ่     

  9.กำรเตรียมใบปริญญำบัตร หลังก ำหนดกำรซ้อมใหญ่     

12. งานสถิตินักศึกษา       

วัตถุประสงค์ 1.รำยงำนสรุปจำนวนนักศึกษำลงทะเบียนเรียน ประจำภำคเรียน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เพื่องงำนสถิตินักศึกษำมีควำมถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

    

  2.รำยงำนสรุปจำนวนนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ     

วัตถุประสงค์ของการ 3.รำยงำนกำรตรวจสอบข้อมูลสถำนภำพนักศึกษำ     

1.กำรด ำเนินงำน (O) 4.รำยงำนสรุปจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ     

  5.รำยงำนสรุปจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมบันทึกร้องขอ     

13. งานบริการ One Stop Service       

วัตถุประสงค์ 1.กำรขอหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำ กรณีสำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ พ.ศ. 2542 
เป็นต้นไป 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล 

1.เพ่ืองำนบริกำร One Stop Service มีควำมถูก
ต้องและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

2.กำรขอหนังสือสำคัญทำงกำรศึกษำ กรณีนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำก่อน 
พ.ศ. 2542 

    

วัตถุประสงค์ของการ 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

3.กำรขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ/ขอคืนสภำพกำรเป็นนักศึกษำและขอ
รักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำล่ำช้ำ 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.กำรขอลงทะเบียนและรำยงำนตัวบัณฑิต     

  5.กำรขอรับใบประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตรล่ำช้ำ     

  6.กำรขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ     

  7.กำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  8.กำรขอเลื่อนรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในปีถัดไป     

  9.กำรขอย้ำยสถำนศึกษำไปมหำวิทยำลัยอื่น     

  10.กำรขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษำกรณีชำรุด/สูญหำย     

  11.กำรรับ-ส่ง เอกสำร/คำร้องเพ่ิมเติม     

  12.กำรรำยงำนข้อมูลและสถิติกำรให้บริกำร One Stop Service     

  13.สถิติกำรให้บริกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลผ่ำนจุด One Stop Service และ
ทำงโทรศัพท์ 

    

14.งานแผนรับนักศึกษา       

วัตถุประสงค์ 1.กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ 5 ปี ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

1.เพ่ือกำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำ 5 ปี และ
แผนรับประจ ำปี มีควำมชัดเจน เป็นลำยลักษณ์
อักษร ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

2.กำรจัดท ำแผนกำรรับนักศึกษำประจ ำปี     

วัตถุประสงค์ของการ       

1.กำรด ำเนินงำน (O)       

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

15. งานรับสมัครสอบคัดเลือก       

วัตถุประสงค์ 1.จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรรับสมัครนักศึกษำใหม่ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

1.เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรรับสมัครสอบคัดเลือก
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและ
ถูกต้องตำมระเบียบ 

2.กำรจัดท ำโครงกำรรับสมัคร     

วัตถุประสงค์ของการ 3.กำรจัดท ำประกำศกำรรับสมัคร     

1.กำรด ำเนินงำน (O) 4.กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรรับสมัคร     

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5.กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน     

  6.กำรยกเลิกข้อมูลผู้สมัคร     

  7.โอนข้อมูลกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครในระบบงำนทะเบียน     

  8.จัดท ำรำยงำนสรุปสถิติข้อมูลกำรรับสมัคร     

  9.จัดห้องสอบ และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์รอบ Portfolio 
ครั้งที่ 1/1 , 1/2 

    

  10.จัดท ำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์รอบ Portfolio     

  11.จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ รอบ Portfolio     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  12.จัดท ำรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และส่งชื่อไปยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
รอบ Portfolio 

    

  13.จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำรอบ Portfolio     

  14.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต รอบ Portfolio     

  15.จัดห้องสอบ และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์ระบบโควตำ     

  16.จัดท ำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์     

  17.จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ ระบบโควตำ     

  18.จัดท ำรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และส่งรำยชื่อเพ่ือยืนยันสิทธิ์กำร
เข้ำศึกษำ ระบบโควตำ 

    

  19.จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำระบบโควตำ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

  20.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ระบบโควตำ     

  21.จัดห้องสอบ และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์รอบที่ 3 รับ
ตรงร่วมกัน 

    

  22.จัดท ำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์     

  23.จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ รับตรงร่วมกัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  24.จัดท ำรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และส่งรำยชื่อเพ่ือยืนยันสิทธิ์กำร
เข้ำศึกษำ รอบรับตรงร่วมกัน 

    

  25.จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำรอบรับตรงร่วมกัน     

  26.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ รอบรับตรงร่วมกัน     

  27.กำรจัดส่งข้อมูลกำรรับสมัครนักศึกษำ ระบบกลำงAdmissions     

  28.กำรจัดท ำข้อมูลยืนยันจ ำนวนกำรรับนักศึกษำ ระบบกลำง Admissions     

  29.ประกำศห้องสอบสัมภำษณ์ ระบบกลำง Admissions     

  30.กำรจัดท ำซองสอบสัมภำษณ์ ระบบกลำง Admission     

  31.กำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำ ระบบกลำง Admissions     

  32.ส่งหนังสือแจ้งผลกำรสอบสัมภำษณ์ และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ 
ระบบกลำง Admission 

    

  33.จัดห้องสอบ และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์รอบที่ 5 รับ
ตรงอิสระ 

    

  34.จัดท ำซองสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ     

  35.จัดสอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ     

  36.จัดท ำรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ และส่งรำยชื่อเพ่ือยืนยันสิทธิ์กำร
เข้ำศึกษำ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

  37.จัดท ำรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำรอบที่ 5 รับตรงอิสระ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  38.ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ     

  39.กำรสละสิทธิ์เข้ำศึกษำ (กรณียื่นผ่ำนระบบ TCAS)     

16.งานโครงการทุนเพชรสุนันทา       

วัตถุประสงค์ 1.รับรำยงำนตัว พร้อมท ำสัญญำนักศึกษำโครงกำรทุนเพชรสุนันทำ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

1.เพ่ืองำนโครงกำรทุนเพชรสุนันทำเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ 

2.แจกสัญญำคู่ฉบับ และสมุดบันทึกเวลำปฏิบัติงำน     

วัตถุประสงค์ของการ 3.จัดท ำหนังสือแจ้งผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน/ไม่ได้รับทุน     

1.กำรด ำเนินงำน (O)       

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

17. งานมอบตัวบุคคลเข้าศึกษา       

วัตถุประสงค์ 1.กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกรอกประวัตินักศึกษำ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

งำนรับเข้ำศึกษำ 

1.เพ่ืองำนมอบตัวบุคคลเข้ำศึกษำเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบ 

2.กำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำ     

วัตถุประสงค์ของการ 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

3.กำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำ (กรณีนักศึกษำเรียนที่ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง) 
กรณีพิเศษ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

18.งานพัฒนาเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม     

วัตถุประสงค์ 1.แก้ไขข้อมูลฐำนข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเว็บไซต์กองบริกำร
กำรศึกษำ 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

1.เพ่ืองำนพัฒนำเว็บไซต์และเขียนโปรแกรมเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

    

วัตถุประสงค์ของการ 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

2.กำรส ำรองข้อมูล (Back up) ฐำนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
(Server)กองบริกำรกำรศึกษำ 

    

  3.กำรอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ำย(Server) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) 

    

  4.กำรซ่อมแซมและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     

  5.ติดตั้งระบบงำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอ่ืนๆ
นอกสถำนที่ 

    

19.งานการจัดการฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย     

วัตถุประสงค์1.เพ่ือกำรจัดกำรฐำนข้อมูลและระบบ
เครือข่ำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้าน 1.กำร
ด ำเนินงำน (O) 

กำรจัดกำรฐำนข้อมูลและระบบเครือข่ำย ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

20.งานบริหารข้อมูลและควบคุมระบบสารสนเทศ  

วัตถุประสงค์  1.เพ่ือกำรบริหำรข้อมูลและควบคุม
ระบบสำรสนเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้าน 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

กำรบริหำรข้อมูลและควบคุมระบบสำรสนเทศ ต.ค.62-ก.ย.63 ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

21.งานซ่อมบ ารุงและแก้ไขปัญหาระบบงาน     

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือกำรซ่อมบ ำรุงและแก้ไขปัญหำระบบงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ของการ 
1.กำรด ำเนินงำน (O) 

กำรซ่อมบ ำรุงและแก้ไขปัญหำระบบงำน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
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หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

วัตถุประสงค์   งานรับหนังสือเข้า     

เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไป
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่หนังสือ ,วันที่ 
เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office     

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ     

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      

  งานหนังสือราชการ      

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำมพจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ   ทุกฝ่ำย 

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม     

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณฯ 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณฯ 

    

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     

  งานการจัดท าโครงการ     

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล     

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง     

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง     

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังใน
ระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร     

  1.  ตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรออก
ข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคล 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ     

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลงนำม     

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติ ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่ก ำหนด ต.ค.63 - ก.ย.
64 

  

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ      

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบ ERP มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/ประเมินภำระ
งำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ ERP     

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ     

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำร
เบิกจ่ำย 

2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
 - ระเบียบกำรเงินรำยได้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อมพิมพ์และ
ตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย     

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ     

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตรมำส  ธ.ค.63,มี.ค.64,
มิ.ย.64,ก.ย.64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เป็นไปตำมระเบียบและตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดหำ
พัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดควำมผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุ
ให้มีอำยุกำรใช้งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมี
ประสิทธิภำพ ไม่เกิดกำรสูญหำย 
4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ในกำรบริหำรพัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวนคุณลักษณะ
เฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร 
จัดซื้อ/จัดจ้ำง  

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้งโดยเป็นไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุ     

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุหรือโครงกำร
สืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีที่พัสดุมูลค่ำเกิน 10,000 บำท 
ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบตั้งแต่ 2 ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงที่มีมูลค่ำ
รำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับพัสดุ/งำนจ้ำงให้
เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 1 
ท่ำน 

    

            -  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน กรรมกำร และเลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา     

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็นหลักฐำนใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชีทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละรำยกำรเพ่ือป้องกัน
กำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด เสียหำยของ
ครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำรควบคุมและ
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน
ต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี     

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี มี.ค.64, ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจนับเสนอ
ผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือสูญหำย 

    

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ กรณีมีวัสดุ-
ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 

    

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้นออกจำก
ทะเบียน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน     

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจน
และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำ
ระมำณ และผลกำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปีถัดไป     

  งานงบประมาณ     

  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กร
กับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 

งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ฯ     

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.
64 

ทุกฝ่ำย 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

7. งานประกันคุณภาพและติดตามผลการปฏิบตัิราชการ     

  งานติดตามผลการปฏิบัติราชการ     

  ระดับหน่วยงาน     

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพและมีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1) จัดท ำค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

ก.ย.-ต.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
กำรด ำเนินงำน (O) 

2) ผู้บริหำรตรวจสอบและลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน     

  3) จัดท ำปฏทิินกำรถ่ำยทอด ตดิตำมและประเมินผลกำรปฏบิตัิรำชกำร ของหน่วยงำน     

  4) จัดท ำคู่มือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณของหน่วยงำน     

  5) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัด ค่ำเปำ้หมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน ในระบบ
ติดตำมฯ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6) ถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนลงสู่ระดบับุคคล     
  7) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและชี้แจงแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติ

รำชกำร ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทรำบ 
    

  8) ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรปฏบิัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

    

  9) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในระบบ
ติดตำมให้มหำวิทยำลัยทรำบทกุเดือน 

    

  10) รำยงำนควำมก้ำวหนำ้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำทุกไตรมำส 

    

  ระดับมหาวิทยาลัย     
  1) จัดท ำค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำร ก.ย. กองพัฒนำ

นักศึกษำ 
  2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร     

  3) ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ทรำบเปน็ประจ ำทุกเดือน 

ต.ค.-ก.ย.   

  4) รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร พิจำรณำตรวจสอบรอบ 6,9,12 เดือน 

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5) น ำผลกำรประเมินมำจัดท ำแผนปรบัปรุงกำรปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป ก.ย.   

  งานประกันคุณภาพ     

วัตถุประสงค์เพื่อ ให้กำรด ำเนินงำนภำยในของ
หน่วยงำนสอดคล้องตำมเกณฑม์ำตรฐำนตำมที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด  

1)   ติดตำม กำรด ำเนินงำนรำยงำนผลตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ จำกหน่วยงำนจดักำรศึกษำ 2 รอบ/ปี  

ม.ค.,ก.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 2)   รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผน Improvement ระดับมหำวิทยำลยั รำยงำน
ต่อมหำวิทยำลัย 2 รอบ/ป ี

    

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 3)   จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ตำมตัวบ่งชีท้ีไ่ด้รับมอบหมำย ก.ค.-ต.ค.   

  4)    รับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ     

  งานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย QS     
  1)    แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัตงิำนตำมด้ำนทีไ่ด้รับมอบหมำย ต.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป 
  2)    จัดประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนฯ ปลีะ 6 คร้ัง ต.ค.-ก.ย.   
  3)    ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนนิงำนตำมเกณฑ์คุณภำพ QS ทีไ่ด้รับมอบหมำยใน

ระดับหน่วยงำน ทุกเดือน 
ต.ค.-ก.ย.   

  4)    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพ QS ให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยทรำบ
ทุกเดือน 

ต.ค.-ก.ย.   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน     
  1)    จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงในระดับมหำวิทยำลยั/ระดบัหนว่ยงำน และผำ่น

ผู้บริหำรหน่วยงำนพิจำรณำอนมุัติ 
ต.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป 

  2)    จัดท ำแผนกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ และผ่ำน
ผู้บริหำรหน่วยงำนพิจำรณำอนมุัติ 

    

  3)    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ปีละ 2 คร้ัง ให้ผู้บริหำร
ทรำบ 

มี.ค.,ก.ย.   

  4)    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรควบคุมภำยใน ปีละ 2 คร้ัง ให้ผู้บริหำร
ทรำบ 

    

  งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ITA     
  1)     จัดท ำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมทีไ่ด้รับมอบหมำยจำก

ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ต.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป 

  2)     รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีละ 2 
คร้ัง ให้กับส ำนักงำนอธิกำรบดี ผ่ำนผู้บริหำรหน่วยงำนรบัทรำบ 

มี.ค.,ก.ย.   

  3)     ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรป้องกันและปรำบกำรทุจริต ITA ตำมเกณฑ์ที่ได้รบั
มอบหมำย 

ต.ค.-ก.ย.   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4)     รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแนวทำงกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต ITA 
ปีละ 2 คร้ัง ต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

มี.ค.,ก.ย.   

  งาน Agenda     

  1)จัดท ำกิจกรรม/โครงกำรสนบัสนุนกำรด ำเนนิงำนโครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี 
Agenda ระดับมหำวทิยำลัย 

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2)จัดเก็บรวบรวมหลักฐำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
โครงกำรวำระส ำคัญประจ ำปี Agenda  4ครั้ง/ป ี

ต.ค.-ก.ย.   

  3)ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรวำระส ำคญัประจ ำปีให้ผู้บริหำร
ทรำบ 

ต.ค.-ก.ย.   

  งาน EBIT     

  1)จัดท ำประกำศนโยบำยระดบัมหำวิทยำลยัตำมประเด็นทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกกอง
นโยบำยและแผน 

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

  2)จัดท ำค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมประกำศนโยบำยทีไ่ด้รับมอบหมำย     

  3) ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน/รอบ 12 เดือน)     

  5)   จัดเก็บรวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับมหำวิทยำลยัตำมรอบกำรติดตำม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. งานอาคารสถานที่       

วัตถุประสงค์ เพื่อบ ำรุงอำคำรให้มีควำม
ปลอดภัยและพร้อมให้บริกำร 

1.    ตรวจสอบกำรซ่อมบ ำรุงหรอืปรับปรุงอำคำร และจัดท ำแผนซ่อมบ ำรุงหรือ
ปรับปรุงอำคำรประจ ำปี 

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2.    ด ำเนินกำรตำมแผนซ่อมบ ำรุงหรือปรับปรุงอำคำร     

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 3.    รับแจง้ซ่อมจำกผู้พบเห็น     

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.    ประสำนและด ำเนนิกำรซ่อมบ ำรุงหรือปรับปรุงอำคำรกับผูป้ระกอบกำร     

  5.    รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงำนซ่อมบ ำรุงหรือปรับปรุงอำคำรให้กับงำนพสัดุ กอง
พัฒนำนักศึกษำ 

    

9. งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา       

  ระดับมหำวิทยำลัย     

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ
ในด้ำนสติ ปัญญำ สงัคม อำรมณ์ ร่ำงกำย 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 

1) นักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

มิ.ย.-ก.ค. ฝำ่ยกิจกรรม
นักศึกษำและ
กิจกำรศิษย์เก่ำ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2) จัดท ำแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่สง่เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ครบ 5 ด้ำน ได้แก่ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ที่
ก ำหนดโดยสถำบนั 2) ด้ำนกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  

    

  3) ด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 4) ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 5) 
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

    

  3) เสนอแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลยัพิจำรณำเห็นชอบ 

    

  4) จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศกึษำ     
  5) ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์ของโครงกำรครบทุกข้อ     
  6) น ำผลกำรประเมินมำปรบัปรงุโครงกำรในปีถัดไป     
  7) ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนกำรพัฒนำนักศึกษำทั้งระดับมหำวิทยำลัยและ

หน่วยงำน ปีละ 2 คร้ัง 
ม.ค.,ก.ค. ฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป 

  8) ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ 

ก.ค.   

  9) น ำผลกำรประเมินมำปรบัปรงุแผนปฏบิัติกำรดำ้นกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำใน
ปีถัดไป 

ก.ค.   

10. งานบริการนักศึกษาและหน่วยกิจกรรม     

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรอุปกรณ์ในกำรจัด
กิจกรรมนักศึกษำ และหน่วยชั่วโมงกิจกรรม 

1.บริกำรยืม-คืน อุปกรณ์จัดกิจกรรมนักศึกษำ ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยกิจกรรม
นักศึกษำฯ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.บริกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำ     

  3.จัดท ำระบบจองกิจกรรมออนไลน์ (เปิดจอง+จัดเก็บ+บันทึกหน่วยชั่วโมงกิจกรรม)     

  4.บริกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หน่วยชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษำ     

  5.รำยงำนผลกำรบริกำรยืมคนื ให้ผู้บริหำรทรำบ     
  6.รำยงำนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมให้กองบริกำรกำรศึกษำ     

11. งานชมรมนักศึกษา       

วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดรับ/จัดตั้งชมรมของ
นักศึกษำ 

1.ทบทวน จัดท ำประกำศที่เกี่ยวข้องกับงำนชมรม ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยกิจกรรม
นักศึกษำและ
กิจกำรศิษย์เก่ำ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 2.จัดท ำแผนกำรจัดตั้งชมรมนักศึกษำ     

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 3.เปิดรับ/จัดตั้งชมรมของนักศึกษำ     
  4.จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนของชมรมนักศึกษำทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้ง     

  5.จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรม และกิจกรรมปิดโลกชมรม     
  6.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของชมรม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  7.สรุปจ ำนวนชมรมที่คงอยู่และมีผลงำน รำยงำนให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบหรือ
จัดเก็บเป็นข้อมูลสำรสนเทศ 

    

12. งานเครือข่ายสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์หรือจัด
กิจกรรม หรือบริกำรแก่ศิษย์เก่ำ 

1.จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ ต.ค.-ก.ย. ฝ่ำยกิจกรรม
นักศึกษำและ
กิจกำรศิษย์เก่ำ 

  2.จัดประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสนุันทำ ปลีะ 4 
คร้ัง 

    

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 3.จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์เครือข่ำยศิษย์เก่ำ ประจ ำปี (ปลีะ 1 ครั้ง)     

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 4.จัดท ำ/พัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์ศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำชนภฏัสวนสนุันทำ ให้
ทันสมัยและมีข้อมูลในกำรสบืคน้เป็นปัจจุบนั 

    

  5.จัดกิจกรรมและจัดส่งเอกสำรที่เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่ำ     
  6.จัดท ำวำรสำร/สื่อเกี่ยวกับศิษย์เก่ำ พร้อมเผยแพร่     
  7.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนรำยงำนผูบ้ริหำรทรำบและจัดส่งผู้เกี่ยวข้อง     

13. งานรัฐพิธีและราชพิธี       

วัตถุประสงค์ เพื่อสนบัสนนุจัดโครงกำร/
กิจกรรมรัฐพิธี และรำชพิธีทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

1.จัดโครงกำร/กิจกรรมรัฐพิธี และรำชพิธีทั้งภำยในมหำวิทยำลยั ต.ค.-ก.ย. ฝ่ำยกิจกรรม
นักศึกษำและ
กิจกำรศิษย์เก่ำ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.สนับสนุนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมรัฐพิธี และรำชพิธี จำกหน่วยงำนภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

    

  3.ก ำหนด หรือเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมหำวทิยำลัยมีส่วนร่วมในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/โครงกำร 

    

  4.สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนรำยงำนผูบ้ริหำรทรำบและจัดส่งผู้เกี่ยวข้อง     

14. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา       

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรเปิดให้กู้ยืมเงินกองทุน 
กยศ. และ กองทุน กรอ. 

1.เข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบำยกำรด ำเนินงำนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ (กยศ.) ปีละ 1 ครั้ง 

ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยทนุกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2.จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้กู้ยืมเงินประจ ำสถำนศึกษำ ตำม
ระเบียบของ กยศ. 

    

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 3.จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรสัมภำษณ์นักศึกษำที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ./
กรอ. ตำมระเบียบของ กยศ. 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 4.จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ของสถำนศึกษำ     

3.ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (F) 5.จัดท ำแบบฟอร์มและขัน้ตอนกำรขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และประชำสัมพนัธ์ให้
นักศึกษำทรำบ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6.บันทึกข้อมูลผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ผ่ำนระบบ e-Audit (ระบบตรวจสอบเงินคง
ค้ำง) ตำมระเบียบของ กยศ.  

    

  7.ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำเลำ่เรียนจำกบญัชีค่ำเลำ่เรียนของสถำนศึกษำ เพื่อโอนช ำระ
ค่ำเล่ำเรียนให้กับนักศึกษำที่กู้ยมื กยศ. และ กรอ. ทุกภำคกำรศึกษำ 

    

  8.จัดโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ปีละ 1 ครั้ง     

  9.จัดประชุมทบทวนผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเพื่อเสนอ
ผู้บริหำรรับทรำบ ปลีะ 1 ครั้ง 

    

15. งานทุนการศึกษา       

  ทุนการศึกษาภายใน ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยทนุกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรทุนกำรศึกษำแก่
นักศึกษำตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำแหล่งทุน 

1.จัดท ำหรือทบทวนประกำศหลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.จัดท ำแบบฟอร์มและขัน้ตอนกำรขอรับทุนกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ
ทรำบ 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 3.จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำทนุกำรศึกษำ     

3.ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (F) 4.จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำเพื่อรับทุนกำรศึกษำ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.ขออนุมัติเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำจำกบัญชีทนุกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย และจำก
แหล่งอ่ืนๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

    

  6.มีฐำนข้อมูลนักศึกษำทีไ่ด้รับทนุกำรศึกษำ     
  ทุนกำรศึกษำภำยนอก     
  1.จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรให้ทุนกำรศึกษำ     
  2.จัดท ำแบบฟอร์มและขัน้ตอนกำรขอรับทุนกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ

ทรำบ 
    

  3.จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำทนุกำรศึกษำ     
  4.จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักศึกษำเพื่อรับทุนกำรศึกษำ     
  5.ขออนุมัติเบิกจ่ำยทุนกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ (กรณีเช็คสั่งจำ่ย/กำรเบิกงบประมำณ

แทนกัน) ให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
    

  6.จัดหำแหล่งทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อขอรับบริจำคทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงน้อยปลีะ 1 แหล่ง 

    

  7.มีฐำนข้อมูลนักศึกษำทีไ่ด้รับทนุกำรศึกษำ     

16. งานกองทุนพัฒนานักศึกษา       

  กำรเบิกเงินรำงวัล     

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำร สนบัสนุนเงนิ
ค่ำตอบแทน สวัสดิกำรของนักศึกษำ  

1.จัดท ำหรือทบทวนประกำศกองทุนพฒันำนักศึกษำ ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยทนุกำรศึกษำ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.จัดท ำแบบฟอร์มและรำยละเอียดกำรแนบเอกสำรเพื่อขอรับเงินรำงวลั และ
ประชำสัมพนัธ์ให้นักศึกษำทรำบ 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 3.จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำเดือนละ 1 ครั้ง     

3.ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (F) 4.ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินรำงวัล ส ำหรับนักเรียน /นักศึกษำ ที่สร้ำงชื่อเสียง ตำมมตทิี่
ประชุม ให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

    

  5.สรุปข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินรำงวัลเป็นรำยปี และรำยงำนผู้บริหำรทรำบ     
  6.จัดส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินรำงวัลทุกฉบบั เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภำยในของ

มหำวิทยำลยัตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบยีบของมหำวิทยำลัย 
    

  กำรเบิกค่ำสินไหมทดแทน     
  1.จัดท ำหรือทบทวนประกำศกองทุนพฒันำนักศึกษำ     
  2.จัดท ำแบบฟอร์มและรำยละเอียดกำรแนบเอกสำรเพื่อขอรับค่ำสินไหมทดแทน และ

ประชำสัมพนัธ์ให้นักศึกษำทรำบ 
    

  3.ตรวจแบบฟอร์มเอกสำรและหลักฐำนประกอบตำ่งๆ ในกรณีอุบัติเหตุทั่วไป เพื่อขอ
อนุมัติเบิกจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนตำมประกำศกองทุนพฒันำนักศึกษำ 

    

  4.จัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพัฒนำนักศึกษำ เพื่อพิจำรณำกำรจ่ำยคำ่สินไหม
ทดแทนในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตำมประกำศกองทุนพฒันำนักศึกษำ 

    

  5.ขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนตำมมตทิี่ประชุม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  6.สรุปข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนเป็นรำยปี และรำยงำนผูบ้ริหำรทรำบ     

  7.จัดส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนทุกฉบับ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
ของมหำวิทยำลัยตรวจสอบกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของ
มหำวิทยำลยั 

    

17. งานวินัยนักศึกษา       

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรด้ำนวนิัยนักศึกษำ 
ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงและกำรก่อเหตุภำยใน
มหำวิทยำลยั 

1.ทบทวน ระเบียบ ประกำศฯตำ่งเก่ียวข้องกับงำนวินัยนักศึกษำ ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ระเบยีบ ประกำศฯต่ำงๆให้นักศึกษำทรำบ     

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 3.ด ำเนินกำรสอบสวนวนิัยนักศึกษำ กรณีนักศึกษำมีกำรกระท ำควำมผิด     

  4.รำยงำนสรปุผลกำรสอบสวน /กำรด ำเนินงำนทำงวินัยให้ส่วนงำนที่เก่ียวข้องและ
ผู้บริหำรทรำบ 

    

  5.จัดท ำค ำสั่งและแจ้งค ำสั่งลงโทษนักศึกษำ     
  6.จัดท ำ/บนัทึก คะแนนพฤติกรรมนักศึกษำ ตำมกำรตรวจสอบ ควบคุม     

18. งานส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้
ชีวิต 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรส่งเสรมิทักษะกำร
เรียนรู้และกำรใช้ชีวิตให้กับนักศึกษำ 

1.เข้ำร่วมกลุ่มเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้และกำรใช้ชีวิต 

ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.จัดกิจกรรม/โครงกำรร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยเก่ียวกับกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และ
กำรใช้ชีวิตให้กับนักศึกษำ 

    

  3. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และกำรใช้ชวีิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ  

    

  4.จัดกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และกำรใชช้ีวิตให้กับนักศึกษำ ครบ
ทุกด้ำน ได้แก่ (1) ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ (2) ด้ำนกำรใช้ชีวิต 

    

  5.รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำนให้กับผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

19. งานฝึกอบรมและแนะแนวอาชีพ       

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรและพัฒนำนักศึกษำ
ด้ำนอำชีพ /กำรเตรียมควำมพรอ้มให้กับ
นักศึกษำด้ำนจัดหำงำน Full time /Part time 

1.จัดท ำแผนด ำเนินงำนกำรจัดกจิกรรมฝึกอบรมและแนะแนวอำชีพ ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.จัดกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนกัศึกษำด้ำนอำชีพ /กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับ
นักศึกษำ 

    

  3.จัดเก็บข้อมูลตำรำง /ทะเบยีนข้อมูลบริษัทจัดหำงำน Full time /Part time     

  4.รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำนให้กับผู้บริหำรหรือผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

20. งานศูนย์ให้ค าปรึกษา       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำในเชิงรุก 

1.เปิด /จัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำ “วัยรุ่นพันธ์ใหม่” /ศูนย์ที่เก่ียวข้อง ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

    

  3.บริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำในเชิงรุก เช่น กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร /ลงพืน้ที่ให้
ค ำปรึกษำ 

    

  4.วิเครำะห์และสรุปรำยงำนเร่ืองให้ค ำปรึกษำเป็นรปูแบบงำนวจิัยอย่ำงย่อ     

  5.สรุปรำยงำนกำรด ำเนนิงำน และประเมินผลกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ     

21. งานผ่อนผันทหาร       

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรและจัดท ำเอกสำร
เก่ียวข้องกับกำรผ่อนผันทหำร 

1.เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมกำรและรับเอกสำรกำรผ่อนผนักำรเกณฑ์ทหำร ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.ก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร     

  3.ประชำสัมพันธ์แนวทำง/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ให้นักศึกษำทรำบตำมช่องทำง     

  4.บริกำรและจัดท ำเอกสำรเกี่ยวข้องกับผ่อนผันกำรเกณฑ์ทหำร     
  5.สรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบหรือจัดเก็บเป็น

ข้อมูล 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

22. งานวิชาทหาร       

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริกำรและจัดท ำเอกสำร
เก่ียวข้องกับงำนวิชำทหำร 

1.เข้ำร่วมกำรประชุมเตรียมกำรและรับเอกสำรกำรสมัครนักศึกษำวิชำทหำร ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยวนิัยนักศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2.ก ำหนดแนวทำง/ขั้นตอนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับนักศึกษำวิชำทหำร     

1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 3.ประชำสัมพันธ์แนวทำง/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ให้นักศึกษำทรำบตำมช่องทำง     

  4.บริกำรและจัดท ำเอกสำรเกี่ยวข้องกับนักศึกษำวิชำทหำร     
  5. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตรวจเยี่ยมนักศึกษำวิชำทหำร     
  6.สรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทรำบหรือจัดเก็บเป็น

ข้อมูล 
    

23. งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ     

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนบัสนนุนักศึกษำด้ำน
กีฬำ 

1. ทบทวน จัดท ำประกำศที่เกี่ยวข้องกับงำนส่งเสริมกำรกีฬำ เช่น ทนุเพชรนักกีฬำ 
โควตำนักกีฬำ 

ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยกีฬำและ
ส่งเสริมสุขภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2. จัดท ำค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดประเภทกีฬำและคัดเลือกเพชรนักกีฬำ     

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 3. จัดประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดประเภทกีฬำและคัดเลือกเพชรนักกีฬำนักกีฬำ     
  4. ประสำนงำน ก ำหนดแผนกำรฝึกซ้อมนักกีฬำตำมแต่ละกิจกรรมที่ก ำหนด     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. ประชำสัมพันธ์ เปิดรบัสมัคร /จัดหำนักกีฬำ และสนับสนนุกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน     

  6. จัดโครงกำรสนับสนนุ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดบัชำติ/นำนำชำติ     

  7. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร และกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง     

24.งานบริการอุปกรณ์กีฬา และการออกก าลัง
กาย 

      

วัตถุประสงค์ เพื่อบริกำรนักศึกษำด้ำนกำรกีฬำ 1.ทบทวน จัดท ำประกำศที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร Fitness 
center 

ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยกีฬำและ
ส่งเสริมสุขภำพ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมดำ้น 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2. จัดท ำแผนงบประมำณในกำรจัดซื้อ/ซ่อมแซมอุปกรณ์กำรกีฬำเพื่อกำรออกก ำลัง
กำย 

    

2.ด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 3. เปิดให้บริกำรศูนย์สุขภำพ Fitness center / สนำมแบดมินตัน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

    

  4. ส ำรวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ สนำมกีฬำ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน     

  5. ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์ หรือซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ตำมควำมจ ำเปน็ในกำร
ให้บริกำร 

    

  6. จัดท ำบัญชีควบคุมอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำรออกก ำลังกำย และกำรให้บริกำร     

  7. ควบคุม และบริหำรงบประมำณศูนย์สุขภำพ Fitness center     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  8. สรุป งบประมำณรำยได้ และรำยจ่ำย เพื่อรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

25.งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสขุภาพ       

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมให้บริกำรด้ำน
สุขภำพแก่นักศึกษำ 

1.จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ ส.ค.-ก.ค. ฝ่ำยกีฬำและ
ส่งเสริมสุขภำพ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 
1.ด้ำนกำรด ำเนนิงำน (O) 

2.จัดกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนกำรด ำเนนิงำนกำรสง่เสริมกำรกีฬำเพื่อสุขภำพ     

  3.ส ำรวจ/ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรกิจกรรมด้ำนสุขภำพ     

  4.สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร และกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้อง     
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หน่วยงาน กองคลัง 
งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

  งานรับหนังสือเข้า ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรฯ 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร     

2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่
หนังสือ ,วันที่ เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร     

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      

  งานหนังสือราชการ  ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำม
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

    

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 

    

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ     

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณฯ 

    

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 
วัน 

    

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณฯ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     

  งานการจัดท าโครงการ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร     

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ก.ย.-63   

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร   ฝ่ำยบริหำรฯ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง ก.ย.-63   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด     

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 

    

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังในระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ตรวจสอบอตัรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง     

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรออกข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้
กองบริหำรงำนบุคคล 

    

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน     

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลง
นำม 

    

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของ
บุคลำกร 

ก.ย.-63   

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำร
เพ่ืออนุมัติ 

ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่
ก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.64   

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปี
ละ 2 ครั้ง 

มี.ค.64, ก.ย.64   

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มี.ค.64, ก.ย.64   

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระบบ ERP 

    

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ประเมินภำระงำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ERP 

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรฯ 

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน     

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง - ระเบียบกำรเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อม
พิมพ์และตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน     

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ   ฝ่ำยพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตร
มำส  

ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

  

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมระเบียบ
และตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับ
ควำมส ำคัญในกำรจัดหำพัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำม
ผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุให้มีอำยุกำรใช้
งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดกำรสูญหำย 
4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรบริหำร
พัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวน
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร จัดซื้อ/จัดจ้ำง  

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ต.ค.63 - ก.ย.64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุก
ครั้งโดยเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

    

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและ
ระเบียบพัสดุ 

    

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุ
หรือโครงกำรสืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีท่ี
พัสดุมูลค่ำเกิน 10,000 บำท ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบ
ตั้งแต่ 2 ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัด
จ้ำงที่มีมูลค่ำรำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 

    

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับ
พัสดุ/งำนจ้ำงให้เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ 1 ท่ำน 

    

            -  กรณีวงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน 
กรรมกำร และเลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน     

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็น
หลักฐำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี
ทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละ
รำยกำรเพื่อป้องกันกำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

    

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด 
เสียหำยของครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ควบคุมและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำนต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี มี.ค.64, ก.ย.64   

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจนับเสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์
ช ำรุด เสื่อมสภำพ หรือสูญหำย 

    

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ 
กรณีมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 

    

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้น
ออกจำกทะเบียน 

    

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน ก.ย.-63 ฝ่ำยบริหำรฯ 

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำระมำณ และผลกำร
ด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปี
ถัดไป 

    

  งานงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP     

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 

    

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

  งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์   ฝ่ำยบริหำรฯ 

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงองค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคล
กับบุคคล 

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63   

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

  4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.64   

  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

7. งานการจัดการความรู้ (KM) ระดับกอง 

วัตถุประสงค์  1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรูแ้ละก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ก.ย.-63 กองคลัง 

1. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กร โดยสง่เสริมและ
สนับสนนุให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนจัดกำร
ควำมรู้ และส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยภำยนอก 

2. จัดส่งแผนกำรจัดกำรควำมรู ้ ต.ค.-63   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. จัดประชุมด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู ้     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ รอบ 3, 6, 
9, 12 เดือน 

ธ.ค. 63, มี.ค. 64, ,
มิ.ย. 64, ก.ย. 64 

  

  5. จัดท ำเล่มองค์ควำมรู้ มี.ค. 64, ก.ค. 64   

  6. สรุปผลกำรด ำเนินงำนจดักำรควำมรู้ของกลุ่มควำมรู้ ประจ ำปี
งบประมำณ 

ก.ย.-64   

  7. เข้ำร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE ก.ย.-64   

8. งานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ       

วัตถุประสงค์  1. กำรรับสมัครสมำชิกกองทุนฯ ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรและ
งบประมำณ 

1. เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสวนสนุันทำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ถูกต้อง 

2. กรณีลำออกของสมำชิก     

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรประเมินผลกำรปรบัปรุงคุณภำพ
กระบวนกำรงำนกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำของหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

3. กำรตรวจสอบข้อมูล ป้อนข้อมูล 3 มิติ และเบิกเงินกองทุนฯ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.กำรน ำส่งเงิน     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

9. งานการเบิกเงินในระบบ GFMIS       

วัตถุประสงค ์ 1. ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงเงินงบประมำณ ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรและ
งบประมำณ 

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสนุัน
ทำใช้เปน็แนวทำงในกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้เป็นไปอยำ่ง
ถูกต้องในแนวทำงเดียวกัน 

2. ตรวจสอบและเบิกจ่ำยระบบ GFMIS     

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบถึงขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรเบิกเงินงบประมำณ
แผ่นดิน 

3. จัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

10. งานรับ-จ่ายงบประมาณแผ่นดิน       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรโอนเงินจำกกรมบัญชีกลำง ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรและ
งบประมำณ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดขัน้ตอนของกำรปฏิบัตงิำนรับ-
จ่ำยเงินงบประมำณแผน่ดิน ในระบบ ERP ที่ถูกต้อง 

2. บันทึกกำรเบิกเงินงบประมำณในระบบ ERP     

2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของรับ-จำ่ยเงินงบประมำณ
แผ่นดิน ในระบบ ERP 

3. จ่ำยเงินสด/เช็คเงนิงบประมำณแผ่นดนิ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. บันทึกรับ-จ่ำย เงนิน ำส่งคลังระบบ ERP เงินสวสัดิกำรข้ำรำชกำร     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกรับ-จ่ำยเงนิเพื่อตั้งหนีง้บประมำณเบิกแทนกนั/งบประมำณ     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) แผ่นดินประเภทหนี้บุคคลที่ 3     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6. บันทึกกำรจ่ำยเงนิงบประมำณแผ่นดิน (จ่ำยตรงผู้ขำย)     

  7. บันทึกกำรจ่ำยช ำระเงนิในระบบ GFMIS     

  8. กำรเขียนเช็คงบประมำณแผน่ดิน ธ.กรุงไทย     

11. งานน าเงินส่งคลัง       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรรับ-ส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรและ
งบประมำณ 

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำใจในขอบเขตหน้ำที่งำนได้อยำ่ง
ชัดเจนและมปีระสทิธิภำพ 

2. กำรส่งคืนเงินงบประมำณแผน่ดิน     

2. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงถูกต้อง  และเป็นไป
ตำมระเบียบกำรน ำเงนิส่งคลัง 

3. จัดท ำใบน ำฝำกธนำคำรเพื่อส่งเงินคืนคลัง     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

12. งานรับและเบิกจ่ายเงิน       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรจ่ำยเงินสดประจ ำวนั ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำใช้เปน็แนวทำงในกำรรับ-จ่ำยเงนิได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปในทำงเดียวกนั 

2. สรุปเงินสดประจ ำวนัและจัดท ำรำยงำนเงนิสดประจ ำวัน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. บันทึกตำรำงค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. จัดท ำใบแจ้งกำรช ำระเงินส ำหรับนักศึกษำ     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5. น ำขอ้มูลกำรช ำระเงนิของนกัศึกษำเข้ำระบบงำน     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6. จัดท ำรำยงำนกำรรับสมัครของนักศึกษำ     

  7. จัดท ำใบเบิกถอนเงินจ่ำยค่ำประกันของเสียหำย     

  8. งำนบนัทึกข้อมูลกำรลงทะเบยีน (กรณียกเว้นค่ำเล่ำเรียน)     

  9. จัดท ำฎีกำเบิกค่ำเช่ำบ้ำน     

  10. บันทึกดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร     

  11. ติดต่องำนภำยนอก     

  12. บันทึกรับเงินจำกหน่วยงำนในระบบ ERP     

  13. เบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลและค่ำเลำ่เรียนบุตร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  14. เบิกจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนรับสมัครนักศึกษำ, 
รับมอบตัวนักศึกษำ 

    

  15. กำรรับช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (นักศึกษำเข้ำใหม่)     

13. งานตรวจเอกสารและเบิกจ่าย       

วัตถุประสงค ์ 1. ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำย ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร 2. ตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำง     

2. เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
ในแต่ครั้ง 

3. ตรวจสอบฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงนิกองทุนพัฒนำบุคลำกร     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

14. งานเงินเดือนและค่าจ้าง       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงนิบ ำนำญตำมโครงกำรจำ่ยตรงประจ ำเดือน ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรจ่ำยเงนิเดือน
พนักงำน 

2. เบิก-จ่ำยเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง ขำ้รำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำประจ ำเดือน 

    

2. เพื่อให้ควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือ
กระบวนกำรจำ่ยเงินเดือน 

3. กำรควบคุมจัดเก็บส ำเนำใบเสร็จรับเงิน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อให้ควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเก่ียวกับสวัสดิกำร
พนักงำน 

4. เบิกจ่ำยเงินประจ ำต ำแหนง่พนักงำนมหำวิทยำลัย     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

15. งานลูกหนี้เงินยืม       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรจ่ำยยืมเงินทดรองรำชกำร ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏบิัติงำน มีควำมรู้ควำม เข้ำใจ ทรำบถึง
ขั้นตอน และวิธีกำรปฏิบัตงิำนลกูหนี้เงินยืมได้อย่ำงถูกต้อง มี
ประสิทธิภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งผูท้ี่เก่ียวข้อง 
ทรำบและเข้ำใจกระบวนงำนต่ำงๆ ได้ดี ยิ่งขึน้ 

2. กำรคืนเงินทดรองรำชกำร     

2. เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เก่ียวข้อง เข้ำใจกระบวนกำรของงำนลูกหนี้
เงินยืม มีคู่มือปฏิบัติงำน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนให้ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร  
3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษำเก่ียวกับงำนลูกหนี้เงิน
ยืม ของกองคลัง งำนกำรเงิน 

3. ติดตำมลูกหนี้เงินยืมและหักเงินเดือน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

16. งานจัดท าและจ่ายเช็ค       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรสั่งท ำเช็ค ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจได้อย่ำงถูกต้องและชัดเจนในกำรจัดท ำเช็ค 
และ กำรจ่ำยเช็ค 

2. จัดท ำเช็ค สั่งจำ่ยบุคคลภำยในและภำยนอก     

2. เพื่อใช้เป็นวิธีกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดท ำเช็คและกำรจำ่ยเช็ค 3. จัดท ำเช็ค เงินงบประมำณแผ่นดิน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. จัดท ำเช็คกองทุนพัฒนำบุคลำกร ธนำคำรไทยพำณิชย ์     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. จ่ำยเช็คให้บุคลคลภำยในและภำยนอก     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 6. กำรจัดเก็บต้นขั้วเช็ค     

  7. จัดพิมพ์และน ำส่งใบ ภงด.3 และ ภงด.53     

  8. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กรณีบริษัทได้รบัเงินโอนจำกระบบ GFMIS     

17. งานกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ., กรอ.       

วัตถุประสงค ์ 1. เบิกจ่ำยเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำ กยศ., กรอ. ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจหน้ำที่และขอบเขตงำนได้อย่ำงถูกต้อง
ชัดเจน เป็นลำยลักษณ์อักษร และปฏบิัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2. ออกเลขฎีกำและจัดเก็บเอกสำร     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

18. งาน One Stop Service       

วัตถุประสงค ์ 1. รับช ำระค่ำลงทะเบียนเรียน ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยกำรเงิน 

1. เพื่อพัฒนำระบบให้บริกำรภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดีให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2. รับช ำระค่ำรักษำสภำพ     

2. เพื่อเป็นกำรผลักดนัและเปน็แนวทำงในกำรใช้ระบบงำนแบบ
ครบวงจรกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยั เพื่อกำรให้บริกำรที่
ครบวงจร ลดขั้นตอน และลดรอบในกำรปฏิบัตงิำน 

3. รับช ำระค่ำเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ (ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ,
ใบรับรองต่ำงๆ) 

    

3. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับบริกำร เช่น นักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก 
4. เพื่อสนับสนนุภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำร
จัดกำร กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ให้เป็นที่ประทบัใจแก่บุคคล
ภำยในและภำยนอก 

4. รับช ำระค่ำมอบตวันักศึกษำใหม่ 
5. นักศึกษำลำออก 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 6. กำรขอช ำระค่ำลงทะเบียนบณัฑิต     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 7. ขอรับใบเสร็จรับเงินและรับเอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำเล่ำเรียน     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 8. ขอส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (กรณีใบเสร็จหำย)     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 9. รับช ำระค่ำสมัครงำน     

  10. รับช ำระค่ำสำธำรณปูโภค     

  11. รับช ำระค่ำจ ำหน่ำยครุภัณฑ์     

  12. รับช ำระค่ำค ้ำประกันสัญญำ/ซอง     

  13. รับช ำระค่ำขำยแบบ     

  14. รำยงำนเงินสดประจ ำวนั เคำน์เตอร์ One Stop Service     

  15. จัดท ำบันทึกใบน ำส่งในระบบ ERP     

  16. จัดเก็บส ำเนำใบเสร็จรับเงนิ     

  17. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรช ำระค่ำสำธำรณปูโภค     

  18. จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิก     

19. งานบัญชีแยกประเภท       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีด้ำนรำยจ่ำย ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

2. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีเก่ียวกับกำรล้ำงเจ้ำหนี้     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีเก่ียวกับกำรปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. จัดท ำใบส ำคัญบัญชี เก่ียวกับรับรู้บัญชีครุภัณฑ์ และอำคำร     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำง     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 6. จัดท ำใบส ำคัญบัญชี เก่ียวกับกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย ์     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7. จัดท ำใบส ำคัญบัญชี เก่ียวกับค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและครุภัณฑ์     

  8. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีรำยรับประจ ำวัน  ดว้ยกำรโอนข้อมูลผำ่นระบบ 
ERP ทั้งแหล่งเงินรำยได้ และเงนิงบประมำณแผ่นดนิ 

    

  9. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีรำยรับประจ ำวัน ดว้ยกำรบนัทึกบัญชีแบบ 
Manual ได้แก่ รำยรับจำกนักศึกษำ ใบเบิกถอนเงินฝำกธนำคำร เป็น
ต้น 

    

  10. กระทบยอดเงินสดคงเหลือประจ ำวนั     

  11. บันทึกใบส ำคัญบัญชีเก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดด้อกเบี้ยค้ำงรับ 
ประจ ำป ี

    

20. งานบัญชีในระบบ GFMIS       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดท ำใบส ำคัญบัญชี เก่ียวกับรำยกำรปรับปรุงในระบบ GFMIS   ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

2. จัดท ำข้อมูลกำรจ่ำยตรงจำกกรมบัญชีกลำง เก่ียวกับบ ำนำญ , ค่ำ
รักษำพยำบำลเงนิเดือน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. บันทึกหักล้ำงสนิทรัพย์ถำวรในระบบ GFMIS       

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. จัดท ำรำยงำน บช.11  ประจ ำเดอืน เพื่อน ำเงินรำยได้ของ 
มหำวิทยำลยัเข้ำระบบ GFMIS ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

    

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. จัดส่งรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนจำกระบบ GFMIS ให้ส ำนกังำนวำ่
กำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

    

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 6. จัดส่งรำยงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดำ้นบัญชีกำรเงินของส่วน
รำชกำร 

    

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 5. จัดส่งรำยงำนกำรเงินประจ ำเดือนจำกระบบ GFMIS ให้ส ำนกังำนวำ่
กำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

    

21. งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดท ำงบพสิูจน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร (70 บัญชี/เดือน)   ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

(ยกเว้นบัญชธีนำคำรเลขที่ 1313018754,1310291727)     

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

2. จัดท ำงบพสิูจน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร 2 บัญช ี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (บัญชีธนำคำรเลขที่ 1313018754 และ1310291727)        
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

22. งานจัดท ารายงานทางการเงิน       

วัตถุประสงค ์ 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแล และให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกำรท ำงำนบญัชี 
ประจ ำวนัให้กับเจ้ำหน้ำที่ 4 คน 

ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

2. กำรตรวจสอบบัญชีแยกประเภท     

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. กำรตรวจสอบงบทดลอง     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4. จัดท ำรำยงำนกำรเงิน ประจ ำเดือน     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. จัดท ำใบส ำคัญบัญชีเก่ียวกับกำรปรับปรุงบัญชสีิ้นปี     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 6. จัดท ำกระดำษท ำกำร ประจ ำป ี     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7. จัดท ำรำยงำนงบกำรเงิน ประจ ำปี     

  8. จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือของหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวทิยำลยั     

23. งานทะเบียนคุมสินทรัพย์และหนี้สิน       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดท ำทะเบียนคุมอำคำร งำนระหว่ำงก่อสร้ำง และครุภัณฑ ์ ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

2. ตรวจสอบท ำทะเบียนคุมลูกหนี้     

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. จัดท ำทะเบียนคุมเจ้ำหนี้ และเงินรับฝำก     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

24. งานจัดเก็บเอกสารการลงบัญช ี       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรจัดเก็บเอกสำรใบส ำคัญกำรบันทึกบญัชปีระจ ำวนั ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยบญัช ี

1. เพื่อก ำหนดขอบเขตงำนและควำมรับผิดชอบให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

2. กำรจัดเก็บฏีกำ     

2. เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงำนได้รบัทรำบขอบเขตหน้ำที่งำนทีช่ัดเจน และ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

      

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

25. งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ์       
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ 1. จัดซื้อวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ

1.    เพื่อให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวำ่
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. จัดซื้อวิธีคดเลือก     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. จัดซื้อวิธีเฉพำะเจำะจง     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

26. งานจัดจ้างทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง       

วัตถุประสงค ์ 1. จัดจ้ำงวิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไป ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ

    1.  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงั
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. จัดจ้ำงวิธีคดเลือก     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. จัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 
 

      

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

27. งานตรวจเอกสารและเบิกจ่าย       

วัตถุประสงค ์ 1. กำรรับ-ส่งเอกสำร ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ตรวจฎีกำเบิกจ่ำย     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงนิจัดซื้อครุภัณฑ์ (ทุกวิธีกำรจัดซื้อ)     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. เบิกจ่ำยค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง (1 เร่ือง)     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5. เบิกค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ/ควบคุมงำน – เบิกจำ่ยค่ำทีด่ินและสิ่งกอ่สร้ำง     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) (กรณีเงินรำยไดไ้ม่เข้ำ GFMIS)     

28. งานบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS       

วัตถุประสงค ์ 1. บันทึกข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ

   1.  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. สร้ำงข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้ำง และตรวจรับงำนในระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม       

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)       

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C)       

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 
 
 

      

29. งานบริหารสัญญาและหลกัค ้าประกัน       

วัตถุประสงค ์ 1. บริหำรสัญญำ ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

    1.  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงั
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. จัดท ำสัญญำจัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ์     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. ตรวจสอบและคืนค ้ำประกันซองจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. จัดท ำสัญญำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5. ตรวจสอบและคืนค ้ำประกันซองที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F)       

30. งำนทะเบียนคุมครุภัณฑ์/วสัดุและจ ำหน่ำย       

วัตถุประสงค ์ 1. ลงทะเบียนด้วยวิธบีันทึกรับทรัพย์สิน (อ้ำงเอกสำรจำกระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำง)          

ต.ค.63-ก.ย.64 ฝ่ำยพัสด ุ

  1.  เพือ่ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ลงทะเบียนด้วยวิธบีันทึกรับทรัพย์สิน (ไม่อ้ำงเอกสำรจำกระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำง)กรณีซื้อไม่ตรง หรือที่ดิน ค่ำจ้ำง 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3. โอน / ย้ำยวัสดุ / ครุภัณฑ ์     

- ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 4. เพิ่มข้อมูลครุภัณฑ์     

- ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏหมำย/ระเบียบ (C) 5. กำรจ ำหน่ำยพัสด ุ     

- ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6. งำนกำรตรวจสอบพสัดุประจ ำปี     

  7. งำนตรวจสอบควบคุมวัสดุคงเหลือ     

  8. ควบคุมเบิกจ่ำยวัสด ุ     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน     
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กองบรหิารงานบุคคล 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งาน ธุรการและสารบรรณ       

วัตถุประสงค์   งานรับหนังสือเข้า ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยฝึกอบรมฯ 

เพ่ือกำรควบคุมและติดตำมเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

1. รับเอกสำรและตรวจสอบเอกสำร     

2. คัดแยกชั้นควำมเร็ว     

3. สแกนเอกสำรเข้ำระบบ     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4 .เลือกแบบฟอร์ม และกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบ (เลขที่
หนังสือ ,วันที่ เรื่อง, พร้อมแนบไฟล์เอกสำรที่สแกน) 

    

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5. บันทึกเอกสำร และออกเลขท่ีรับเอกสำร     

  6. สร้ำงเส้นทำงเสนอผู้บริหำร     

  งานออกเลขรับ-ส่งหนังสือ ในระบบ e-office ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้อง ของเอกสำร     

  2.  ออกเลขรับ-ส่งเอกสำร     

  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1. จัดท ำสมุดทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ     

  2. ลงเลขท่ีของหนังสือ และรำยละเอียดต่ำงๆ      
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานหนังสือราชการ  ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ร่ำง/พิมพ์หนังสือ ตรวจสอบกำรใช้ค ำ/กลุ่มค ำ ให้ถูกต้องตำม
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

    

  2.  ใช้แบบหนังสือตำมระเบียบงำนสำรบรรณ     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  4.  ติดตำมหนังสือตำมเส้นทำงหนังสือ      

  งานจัดเก็บหนังสือ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดเก็บหนังสือตำมประเภทหนังสือ     

  2.  จัดเรียงล ำดับเลขท่ีหนังสือและวันที่หนังสือ     

  งานประชุม ต.ค.63 - ก.ย.64 ทุกฝ่ำย 

  1.  จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณฯ 

    

  2.  ส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 7 
วัน 

    

  3.  จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยงำนสำรบรรณฯ 

    

  4.  แจ้งมติกำรประชุมต่อผู้เกี่ยวข้องหลังกำรประชุม 7 วัน     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  งานการจัดท าโครงการ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร     

  2.  เสนอขออนุมัติโครงกำร     

  3.  ด ำเนินโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     

  4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร     

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล       

  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ก.ย.-63 ฝ่ำยฝึกอบรมฯ 

วัตถุประสงค์ 1.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร     

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำร 2. จัดประชุมคณะกรรมกำร     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 3. เสนอแผนฯต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก     

ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำร 4.  เสนอแผนฯต่ออธิกำรบดีเพ่ืออนุมัติ     

แม่แบบที่ดีของสังคม (ด้ำนบริกำร)และสร้ำง 5.  ด ำเนินกำรตำมแผนฯ     

ควำมผูกพันธ์ให้บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 6. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนรอบ 3,6,9,12 เดือน ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

  

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 7.  น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (C) งานจัดท ากรอบอัตราก าลัง ก.ย.-63 ฝ่ำยฝึกอบรมฯ 

  1. แจ้งบุคลำกรวิเครำะห์ภำระงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.  รวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง     

  3.  เสนอหัวหน้ำ/ผู้บังคับบัญชำระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลัง 

    

  4.  ส่งกรอบอัตรำก ำลังให้กองบริหำรงำนบุคคลเพ่ือจัดท ำกรอบ
อัตรำก ำลังในระดับมหำวิทยำลัย 

    

  งานสรรหาบุคลากร ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  ตรวจสอบอัตรำก ำลังให้เป็นไปตำมกรอบอัตรำก ำลัง     

  2.  จัดท ำคุณสมบัติที่ต้องกำร  เสนอชื่อเพ่ือท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรออกข้อสอบ /ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภำษณ์ให้
กองบริหำรงำนบุคคล 

    

  3.  ส่งผลกำรสอบ/สอบสัมภำษณ์ให้กองบริหำรงำนบุคคลตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดเพ่ือจัดท ำประกำศผล 

    

  งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.  จัดท ำเอกสำรใบลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน     

  2.  บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในระบบ และเสนอผู้อ ำนวยกำรลง
นำม 

    

  3.  สรุปกำรเข้ำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือน      
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4.  เก็บเอกสำรกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยเรียงตำมวัน     

  งานพัฒนาบุคลากร     

  1.  ส ำรวจควำมต้องกำร/ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำตนเองของ
บุคลำกร 

ก.ย.-63   

  2.  น ำผลกำรส ำรวจมำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร เสนอต่อผู้บริหำร
เพ่ืออนุมัติ 

ก.ย.-63   

  3.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำตำมแผนฯ ที่
ก ำหนด 

ต.ค.63 - ก.ย.64   

  4.  ติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง มี.ค.64, ก.ย.64   

  5.  รำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้มหำวิทยำลัยทรำบปี
ละ 2 ครั้ง 

มี.ค.64, ก.ย.64   

  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มี.ค.64, ก.ย.64   

  1.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระบบ ERP 

    

  2.  ตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP พร้อมบันทึก/ยืนยันแบบตกลง/
ประเมินภำระงำน 

    

  3.  ด ำเนินกำรประเมินผลและยืนยันข้อมูลในแบบประเมิน     

  4.  แจ้งบุคลำกรเข้ำด ำเนินกำรรับทรำบผลกำรประเมินฯ ในระบบ 
ERP 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. งานการเงิน       

  งานยืมเงินทดรองราชการ ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยกองทุนฯ 

วัตถุประสงค์ 1.  ส ำรวจควำมต้องกำรใช้เงินทดรองรำชกำรและผู้มีสิทธิ์ยืมเงิน     

เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย 2.  ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร     

 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง - ระเบียบกำรเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

3.  บันทึกข้อมูลกำรยืมเงินทดรองรำชกำรในระบบ ERP พร้อมพิมพ์
และตรวจสอบสัญญำยืมเงิน 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน  4.  เสนอแบบฟร์อมกำรยืมเงินให้ผู้ยืมและผู้มีอ ำนำจลงนำม     

1. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ (C) 5.  ส ำเนำเอกสำรจัดเก็บและน ำสัญญำยืมเงินไปที่กองคลัง     

2.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 6.  ติดตำมสัญญำยืมเงิน     

  7.  แจ้งผู้ยืมเงินให้รับเงิน     

  งานเบิกจ่าย ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1.รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้ครบถ้วน     

  2.  ตรวจสอบเอกสำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย     

  3.  จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและบันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  4.  เสนอผู้บริหำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำย     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยตำมโครงกำร     

4. งานพัสดุ       

  งานจัดหาพัสดุ     

วัตถุประสงค์ 1. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมต้องกำรในกำรใช้พัสดุล่วงหน้ำทุกไตรมำส  ธ.ค.63,มี.ค.64,มิ.ย.
64,ก.ย.64 

ฝ่ำยกองทุนฯ 

1.  เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุ-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม
ระเบียบและตรงควำมต้องกำร 

2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญ
ในกำรจัดหำพัสดุ 

  

2. เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำม
ผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

3. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุและรำคำกลำง      

3. เพ่ือควบคุมกำรใช้พัสดุและเก็บรักษำพัสดุให้มีอำยุกำรใช้
งำนอย่ำงคุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดกำรสูญหำย 
4.  เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรบริหำร
พัสดุ 

4. ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำกลำง  และทบทวน
คุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ เงื่อนไขต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนจ้ำงเหมำ
ก่อสร้ำง และครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูง เพ่ือเป็นกำรป้องกันหรือลดควำม
เสี่ยงที่จะเกิดควำมผิดพลำดในกำร จัดซื้อ/จัดจ้ำง  

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ต.ค.63 - ก.ย.64   

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/
ระเบียบ © 

1. ก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุและให้มีกำรตรวจรับพัสดุทุกครั้ง
โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบพัสดุก ำหนด 

    

3. ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงพัสดุให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำยและ
ระเบียบพัสดุ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. ด ำเนินกำรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย/ผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำพัสดุ
หรือโครงกำรสืบรำคำพัสดุก่อนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง กรณีท่ีพัสดุ
มูลค่ำเกิน 10,000 บำท ให้แนบใบเสนอรำคำ และคู่เทียบตั้งแต่ 2 
ร้ำนขึ้นไป 

    

  4. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรใบสั่งซื้อ-สั่งจ้ำง กรณีมีกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง
ที่มีมูลค่ำรำคำ ตั้งแต่ 100,000 บำทข้ึนไป 

    

  5. ก ำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับ
พัสดุ/งำนจ้ำงให้เป็นไปตำมใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง ข้อตกลง สัญญำ และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 

    

           -   กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท แต่งตั้งกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ 1 ท่ำน 

    

            -  กรณวีงเงินเกิน 100,000 บำทข้ึนไป แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 3 ท่ำน ประกอบไปด้วย ประธำน 
กรรมกำร และเลขำนุกำร 

    

  6. มีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรตรวจรับพัสดุ เป็นลำยลักษณ์อักษร     

  งานควบคุม แจกจ่าย และบ ารุงรักษา ต.ค.63 - ก.ย.64   

  1. ด ำเนินกำรจัดท ำทะเบียน/บัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน     

  2. กรณีท่ีเป็นครุภัณฑ์ให้จัดท ำรหัสครุภัณฑ์และติดไว้ทุกรำยกำร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. จัดสถำนที่เพ่ือใช้จัดเก็บให้เหมำะสมกับประเภทพัสดุ     

  4. จัดท ำบัญชีรับ – จ่ำย พัสดุสิ้นเปลืองและ จัดท ำใบเบิกพัสดุเป็น
หลักฐำนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี
ทะเบียน 

    

  5. มีกำรตรวจสอบพัสดุคงเหลือและประเมินกำรใช้ในแต่ละรำยกำร
เพ่ือป้องกันกำรจัดซื้อเกินควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

    

  6. ด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลหรือเจ้ำของครุภัณฑ์ตรวจสอบควำมช ำรุด 
เสียหำยของครุภัณฑ์ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร็ว 

    

  7. จัดท ำทะเบียนซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เพ่ือใช้ในกำร
ควบคุมและตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยและเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำนต่อไป 

    

  การตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ าปี มี.ค.64, ก.ย.64   

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะกำรกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ ำปี     

  2. มีกำรตรวจนับวัสดุ-ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจนับเสนอผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ  กรณีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด 
เสื่อมสภำพ หรือสูญหำย 

    

  3. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง ตำมระเบียบ 
กรณีมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือสูญหำย 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินรำคำและคณะกรรมกำร
จ ำหน่ำยพัสดุ ตำมระเบียบ กรณีมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 

    

  5. หำกมีกำรจ ำหน่ำยครุภัณฑ์แล้ว ให้ด ำเนินกำรลงจ่ำยครุภัณฑ์นั้น
ออกจำกทะเบียน 

    

5.  งานแผนและงบประมาณ                         

  งานแผน ก.ย.-63   

วัตถุประสงค์ 1.  ทบทวน/ก ำหนดภำรกิจหลักของส ำนักงำนอธิกำรบดี   ฝ่ำยกองทุนฯ 

1.  เพ่ือให้หน่วยงำนมีทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนและสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

2.  วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร     

2.  เพ่ือให้กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบปำระมำณ และผล
กำรด ำเนินงำนมีควำมถูกต้อง 

3.  ก ำหนดวัตถุประสงค์ระยะยำวของส ำนักงำนอธิกำรบดี     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 4.  วิเครำะห์และจัดวำงยุทธศำสตร์ขององค์กร     

1. ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์     

2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ © 6.  ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน     

3.  ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (F) 7.  น ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้ปี
ถัดไป 

    

  งานงบประมาณ ต.ค.63 - ก.ย.64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  1.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ ในระบบ ERP     

  2.  ก ำกับ ติดตำมและบริหำรงบประมำณให้เป็นไปตำมแผน
ยุทธศำสตร์ 

    

  3.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกเดือน     

6.  งานประชาสัมพันธ์       

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจระหว่ำง
องค์กรกับองค์กร องค์กรกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 

งานจัดท าแผนประชาสัมพันธ์   ฝ่ำยฝึกอบรมฯ 

1.รับนโยบำย/เรื่องจำกผู้บริหำร ก.ย.-63   

2.แต่งตั้งคณะท ำงำน     

3.รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับวำงแผน     

วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน 4.จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำยกร่ำงแผน     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 5.จัดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนประชำสัมพันธ์     

  6.ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข     

  7.จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์     

  8.น ำเสนอแผนประชำสัมพันธ์ต่อผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ     

  9.เผยแพร่แผนประชำสัมพันธ์ต่อประชำคม     

  งาน จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์     

  1.  เขียนและรวบรวมข่ำว ต.ค.63 - ก.ย.64   
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2.  ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขควำมถูกต้อง     

  3. เผยแพร่ข่ำวสำรตำมช่องทำงต่ำง ๆ     

  4. รวบรวมและรำยงำนผลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด     

7.  งานกองทุนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรสนับสนุนภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย 

1.  กำรจัดท ำแผนและงบประมำณกองทุนพัฒนำบุคลำกร ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยกองทุน
พัฒนำบุคลำกร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 2.  กำรจัดประชุมกองทุนพัฒนำบุคลำกร     

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 3.  กำรบันทึกข้อมูลผู้รับทุนอุดหนุนกำรศึกษำ     

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (C) 4.  กำรเงินและบัญชี     

  5.  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส.ค. 64 – ก.ย. 64   

8.  งานสอบสวน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำรสืบหำข้อเท็จจริงให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย 

1.  กำรสืบหำข้อเท็จจริง/กำรสืบหำข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยวินัยและนิติ
กำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 2.  กำรสอบสวนวินัย     

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (C) 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

9.  งานคดี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรฟ้องคดี และ
กำรด ำเนินกำรแก้ต่ำงคดีถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย 

1.  กำรฟ้องคดีทุนอุดหนุนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยวินัยและนิติ
กำร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (C) 

2.  กำรแก้ต่ำงคดีท่ีมหำวิทยำลัยหรือบุคลำกรในมหำวิทยำลัยถูก
ฟ้อง 

    

10.  งานตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ /ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรงำนตรวจร่ำงสัญญำ
หรือข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรให้ถูกต้องเป็นไปตำม
กฎหมำย 

1. ตรวจรูปแบบและเนื้อหำในร่ำงสัญญำหรือข้อตกลงควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศ
ที่เก่ียวข้อง 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยวินัยและนิติ
กำร 

2. เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบขอบเขตหน้ำที่
งำนที่ชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร 

2. ตรวจสอบกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกำศท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องหำรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย 

    

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน       

 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ (C)       
11.  งานเลขานุการคณะกรรมการด้านกฎหมาย  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบ
ขอบเขตหน้ำที่งำนที่ชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร 

1.  จัดประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ายวินัยและนิติ
การ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O)     

12.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพให้เข้มเข็ง 

1.จัดประชุมเครือข่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัย 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยฝึกอบรมและ
พัฒนำบุคลำกร 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (O) 

2.ก ำหนดแนวทำง เครื่องมือ กำรด ำเนินงำนและตัวบ่งชีกำรประกัน
คุณภำพ 

    

  3.จัดท ำแผนแนวทำงกำรด ำเนินงำนและตัวบ่งชีกำรประกันคุณภำพ     

  4.ติดตำมผลกำรด ำเนินตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนและตัวบ่งชีกำร
ประกันคุณภำพ 

    

  5.จัดท ำรำยงำนและสรุป     

13.งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)   

วัตถุประสงค์.เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรมีประสิทธิภำพและมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

1.ตรวจสอบและเสนอผู้บริหำรลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำน 

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ด้าน กำรด ำเนินงำน (O) 2.จัดท ำปฏิทินกำรถ่ำยทอด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ของหน่วยงำน 

    

  3. ถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับมหำวิทยำลัยลงสู่ระดับหน่วยงำน     

  4. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและชี้แจงแนวทำงกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ 

    

  5. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกเดือน 

    

  6.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระบบติดตำมให้มหำวิทยำลัยทรำบทุกเดือน 

    

14. งานบริหารความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน 

1.วิเครำะห์ควำมเสี่ยง ต.ค. 62 – ก.ย. 63  ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 2.ระบุควำมเสี่ยง     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O) 3.จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

  4.ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง     

  5.สรุปและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

15. งานควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์   1.ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรควบคุม ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล  ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและ
คุ้มค่ำ    โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ ้ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น   
ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำยด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอื่น ๆ ที่
อำจมีขึ้นในหน่วยงำน   ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนแก่
หน่วยงำนในที่สุด 

2.ติดตำมผลกำรควบคุม     

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 3.รำยงำนผลกำรควบคุม     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)       

16.  งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

วัตถุประสงค์เพื่อ เพ่ือให้มีระบบและข้ันตอนในกำรบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

1.  จัดท ากรอบอัตราก าลัง ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคล 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1. แจ้งให้หน่วยงำนส ำรวจกรอบอัตรำก ำลัง     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O) 2. รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนเพื่อจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังของ
มหำวิทยำลัย 

    

  3.  ส่งข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังไปยัง สกอ.เพ่ืออนุมัติกรอบอัตรำก ำลัง     

  4.  รำยงำนผลกำรอนุมัติตำมกรอบอัตรำก ำลังต่ออธิกำรบดี     

  2.  จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล     

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. จัดท ำเล่มแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล     

  3.  เผยแพร่และประชำสัมพันธ์     

  4.  ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน     

  3.  ด าเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร     

  3.1  การสรรหา     

  1.  รับเรื่องกำรสรรหำบุคลำกรจำกหน่วยงำน     

  2.  จัดท ำประกำศรับสมัคร โดยก ำหนดวัน เวลำ ในกำรรับสมัคร 
สัมภำษณ์ 

    

  3.  ประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร     

  4.  ด ำเนินกำรรับสมัคร สอบแข่งขัน สัมภำษณ์ ตำมวัน เวลำใน
ประกำศและประกำศรำยชื่อผู้สมัคร 

    

  5.  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสัมภำษณ์     

  3.2  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร     

  1. ท ำสัญญำจ้ำงบุคลำกร จ ำนวน 2 ฉบับ (เก็บไว้ที่กองบริหำรงำน
บุคคล 1 ฉบับและส่งคืนบุคลำกร 1 ฉบับ)  

    

  2.  จัดท ำทะเบียนประวัติและบันทึกข้อมูลบุคลำกรในระบบ ERP     

  3. ท ำบัตรประจ ำตัวให้กับบุคลำกร     

  4. แจ้งสวัสดิกำร ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม     
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. บันทึกข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในระบบ ERP     

  4.  พัฒนาบุคลากร      

  4.1  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร     

  1.  จัดท ำแบบสอบถำมควำมต้องกำรอบรม     

  2.  ด ำเนินกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือจัดล ำดับควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม และจัดท ำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

    

  3.  จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี     

  4. เสนออนุมัติแผนพัฒนำบุคลำกร     

  5.  ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร     

  6.  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร     

  4.2  การพัฒนาบุคลากร (รายบุคคลกรณี ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานฯ)  

    

  4.2.1การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน     

  1.  จัดท ำค ำสั่งให้บุคลำกร ลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน     

  2.  ท ำสัญญำกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำน จ ำนวน 2 ฉบับ (เก็บ
ไว้ที่กองบริหำรงำนบุคคล 1 ฉบับและส่งคืนบุคลำกร 1 ฉบับ) 
ตรวจสอบสัญญำและบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  กรณีศึกษำต่อต่ำงประเทศ      

  - ท ำหนังสือถึงเลขำธิกำรคณะกรรมกำรแพทย์ ก.พ.     

  - ท ำหนังสือเดินทำง หนังสือน ำ และลงตรำในหนังสือเดินทำง     

  - ท ำหนังสือส่งตัวบุคลำกรส่งให้กับหน่วยงำนที่บุคลำกรลำไปศึกษำ
ต่อ ฝึกอบรม ดูงำน 

    

  - เมื่อสิ้นสุดกำรลำจัดท ำค ำสั่งให้บุคลำกรกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำร 
และส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรขั้นตอนถัดไป 

    

  4.2.2 การปรับวุฒิ และเพิ่มวุฒิการศึกษา     

  1.  ตรวจสอบเอกสำรและประสำนผู้ปรับวุฒิ     

  2.  จัดท ำค ำสั่งปรับวุฒิ     

  5.  การประเมินผลการปฏิบัติการ (เลื่อนขั้น เงินเดือนฯ ต าแหน่ง)     

  5.1  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ     

  1.  เผยแพร่ ข้อบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรบนเว็บไซต์กองบริหำรงำนบุคคล 

    

  2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

    

  3.  แจ้งก ำหนดกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร     
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ผู้รับผิดชอบ 

  4.  จัดท ำบัญชีรำยชื่อส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระบบ ERP 

    

  5.  แจ้งก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร     

  6.  ค ำนวณผลคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร     

  7. แจ้งผลกำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร     

  8.  ยกเลิกกำรค ำนวณผลกำรประเมินฯ     

  9.  ค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนในระบบ ERP อีก
ครั้ง 

    

  10 จัดท ำรำยงำนสรุปคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร     

  5.2  การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง     

  1.  ตรวจสอบควำมถูกต้องร้อยละ/ขั้นที่ได้เลื่อน     

  2.  ท ำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค้ำจ้ำง และเสนออธิกำรบดีลงนำม     

  3.  ส่งค ำสั่งไปกองคลังเพ่ือจ่ำยเงินเดือน/ค่ำจ้ำง     

  5.3  การขอเงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร/วิชาการ     

  1.  รับค ำสั่งแต่งตั้งกำรด ำรงต ำแหน่งจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     

  2.  ตรวจสอบข้อมูลขอบุคลำกรที่เสนอเรื่องและตรวจสอบเอกสำรที่
เกี่ยวข้องรวมถึงฐำนเงินเดือนของผู้เสนอขอรับเงินประจ ำต ำแหน่ง 
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ผู้รับผิดชอบ 

  3.  จัดท ำทะเบียนเงินประจ ำต ำแหน่ง     

  4.  เสนออธิกำรบดีลงนำมในหนังสือน ำส่งเพ่ือขออนุมัติทะเบียนเงิน
ประจ ำต ำแหน่ง 

    

  6.  การพ้นจากการท างานและการธ ารงรักษา (เกษียณอายุ
ราชการ ปลดออก ลาออกฯ) 

    

  6.1  การขอรับบ าเหน็จบ านาญ     

  1.  แจ้งผู้เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก ปลดออก มำรับแบบขอ
บ ำเหน็จหรือบ ำนำญข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 

    

  2.  ตรวจเอกสำรประกอบกำรขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ     

  3.  สั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ     

  4.  จัดส่งแบบขอบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ     

  6.2 การลาออก การปลดออก     

  1.  ตรวจสอบสัญญำทุนกำรรับทุนกำรศึกษำ      

  2.  บันทึกข้อมูลในระบบ ERP     

  3.  แจ้งส ำนักวิทยบริกำร ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP     

  6.3  การโอนย้ายหน่วยงาน/ช่วยราชการ     

  1.  ได้รับบันทึกข้อควำมอนุม้ติให้โอนย้ำยหน่วยงำน ช่วยรำชกำร     

  2.  จัดท ำค ำสั่ง     
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  3.  จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ     

  6.4  การต่อเวลาราชการ     

  1.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรต่อเวลำรำชกำร     

  2.  ประชุมคณะกรรมกำร     

  3.  จัดท ำค ำสั่งต่อเวลำรำชกำร     

  4.  ส่งเอกสำรให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินขั้นตอนถัดไป     

  6.5  การท าหนังสือรับรอง     

  1.  บุคลำกรแจ้งควำมประสงค์ของหนังสือรับรอง     

  2.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล     

  3.  จัดท ำหนังสือรับรอง     

  4.  เสนอหนังสือรับรองให้อธิกำรบดีลงนำม     

  5.  ออกเลขที่หนังสือรับรอง     

  6.  แจ้งบุคลำกรรับหนังสือรับรอง     

17. กระบวนการขอพระราชทานเพลิงศพ 

วัตถุประสงค์เพื่อ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ถึงแก่กรรม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O) 

1.  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคล 

 

2.  จัดท ำหนังสือและน ำส่งส ำนักพระรำชวัง     
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18.  กระบวนการสรรหากรรมการต่าง ๆ 

วัตถุประสงค์เพื่อ เพ่ือให้มีได้กรรมกำรตำมข้อบัคับของแต่ละ
กรรมกำร 

1.  แต่งตัง้คณะกรรมกำรเลือกตั้ง ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 2.  จัดท ำประกำศตำมข้อบังคับของแต่ละกรรมกำร     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O) 3.  จัดท ำประกำศผู้มีสิทธิเลือกตั้ง     

  4.  จัดกำรเลือกตั้งตำมประกำศ       

  5.  จัดท ำประกำศผลคะแนนกำรเลือกตั้ง     

19. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือด ำเนินงำนสนับสนุนภำรกิจของกอง
บริหำรงำนบุคคลมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

1.ผู้มีสิทธิ์เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 2.รวบรวมรำยชื่อผู้มีสิทธิเสนอขอฯ     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O) 3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอขอฯ     

  4.จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเครื่องรำชฯ     

  5.แจ้งค ำสั่ง ให้คณะกรรมกำรฯ รับทรำบ     

  6.พิมพ์บัญชีแสดงคุณสมบัติ,ประวัติส ำหรับเสนอขอพระรำชทำน
เหรียญจักรพรรดิมำลำฯ และบัญชีรำยชื่อ 

    

  7.จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองเครื่องรำชฯ     

  8.จัดท ำรำยงำนกำรประชุม     
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  9.บุคลำกรแจ้งผู้มีคุณสมบัติครบสมควรเสนอขอพระรำชทำนฯ ลง
ลำยมือชื่อในประวัติ 

    

  10.บุคลำกรพิมพ์จ ำนวนชั้นตรำของเครื่องรำชฯที่เสนอขอ
พระรำชทำนฯในบัญชีแสดงจ ำนวนชั้นตรำ 

    

  11.หนังสือน ำส่ง     

  12.บุคลำกรรวบรวมเอกสำร     

  13.ตรวจสอบรำยชื่อที่เสนอขอพระรำชทำนจำกรำชกิจจำนุเบกษำ     

  14.แจกจ่ำยใบก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้กับผู้มีรำยชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ 

    

20. งานขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ (งานการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้เสนอขอ) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือด ำเนินงำนสนับสนุนให้อำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยที่ยังไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งให้สูงขึ้น 

1. ตรวจสอบแบบเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง (ก.พ.อ.๐๓ และ ก.พ.อ 
๐๔)    เช่นประวัติส่วนตัว ไดแ้ก่ วัน เดือน ปีเกิด อำยุ กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ   

ต.ค.63 - ก.ย.64 ฝ่ำยบริหำรงำน
บุคคล 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม     

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน(O)     
 

 

200 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 



 

 
 

 

203 



 

 
 

 

204 



 

 
 

 

 205 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรก์ารระบุความเส่ียง FM-RM 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 



1. 
ให้

กา
รศึ

กษ
าฯ

2)
 วิ

จัย
 ฯ

3)
 บ

ริก
าร

วิช
าก

าร

4)
 ท

 าน
ุบ า

รุง
ศิล

ปะ
ฯ

5)
 บ

ริห
าร

จัด
กา

รแ
ละ

อื่น
ๆ

ค ำอธิบำย
โอกำสท่ี

จะเกิด
ร ะดับ ค ำอธิบำย ผลกระทบ ระดับ

โอ
กา

ส

ผล
กร

ะท
บ

คแ
นน


(L
 x

 I)

ระ
ดับ

คว
ำม

เสี่
ยง

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่12 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 9 - 11 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่6 - 8 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 3 - 5 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 1 สูงมาก 5 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 21 ข้ึนไป สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่3 สูง 4 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 16-20 สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 6 ปานกลาง 3 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 11-15 ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 9 น้อย 2 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 6-10 น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 12 น้อยมาก 1 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุเป้าหมาย ร้อยละ 5 ลงมา น้อยมาก 1

มรีายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 5 วัน หลังพบผู้ติด

เชื้อคนแรก

สูงมาก 5 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเกิน

กว่า 3 วัน

สูงมาก 5

มรีายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 4 วัน หลังพบผู้ติด

เชื้อคนแรก

สูง 4 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 วัน สูง 4

มรีายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติด

เชื้อคนแรก

ปานกลาง 3 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 2 วัน ปานกลาง 3

มรีายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 2 วัน หลังพบผู้ติด

เชื้อคนแรก

น้อย 2 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคและส่ังปิดหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 1 วัน น้อย 2

มรีายงานพบผู้ติดเชื้อทีเ่ป็นบุคลากร/

นักศึกษาในระยะเวลา 1 วัน หลังพบผู้ติด

เชื้อคนแรก

น้อยมาก 1 มกีารฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรคพ้ืนทีโ่ดยรอบ น้อยมาก 1

 2.4 โรคระบาด ทุกหน่วยงานมกีารแพร่ระบาด และพบว่ามรีายงานพบผู้ติดเชื่อเป็นผู้มาใช้

บริการเคาน์เตอร์ one stop service/ส านักงานอธิการบดี

4 5 20 ความ

เส่ียงสูงมาก

กองกลาง

กองนโยบายและแผน ทุกหน่วย

2.ด้ำนกำรปฏิ บัติงำน

1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมผีลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์

1.การปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านความมัน่คง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการ

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563 รอบ 11 เดือน 

พบว่า มตัีวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมายจ านวน 45 ตัวชี้วัด จาก

ตัวชี้วัดทัง้หมด 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.77

1 1 1 ความ

เส่ียงน้อย

มาก



1.2 ผลการปฏิบัติราชการไมบ่รรลุตาม

เป้าหมายทีก่ าหนด

1. นโยบายของผู้บริหาร มกีารเปล่ียนแปลง

2. งบประมาณมกีารเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ไมส่ามารถ

ด าเนินงานได้

3.เกิดวิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ 

ส่งผลให้ไมส่ามารถปฏิบัติงานได้

1

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

1.ด้ำนกลยุทธ์

 กองนโยบายและแผน ทุกหน่วย1 1 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

หน่วยงำน (1) ส ำนักงำนอธิกำรบดี

(2) พันธกิจ /ประเภทควำมเส่ียง

 (3) ควำมเส่ียง (4) ปัจจัย/สำเหตุของควำมเส่ียง

(5) เกณฑ์โอกำส (likelihood) (6) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (7) ประเมินก่อนควบคุม 

หน่วยงานเจ้าภาพ
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 2.6 ความไมพึ่งพอใจจากการได้รับบริการ 

one stop service

โอกาสเกิดข้ึนทุกเดือน สูงมาก 5 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับ 1.00-1.49 สูงมาก 5 ความ

เส่ียงสูง

โอกาสเกิดข้ึนใน 3 เดือน สูง 4 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับ 1.50-2.49 สูง 4

โอกาสเกิดข้ึนใน 6  เดือน ปานกลาง 3 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับ 2.50-3.45 ปานกลาง 3

โอกาสเกิดข้ึนใน 9  เดือน น้อย 2 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับ 3.50-4.49 น้อย 2

โอกาสเกิดข้ึนใน 12 เดือน น้อยมาก 1 ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ระดับ 4.50-5.00 น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนมากกว่า 3 คร้ังต่อปี สูงมาก 5 ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนานเกินกว่า 1 วัน

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ังต่อปี สูง 4 ระบบ IT ทีส่ าคัญเกิดความเสียหาย และท าให้การด าเนินงาน

หยุดชะงักนาน 1 วัน

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อปี ปานกลาง 3 ระบบ IT มปัีญหาและมคีวามสูญเสียบางส่วน และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงักมากกว่า 4 ชั่วโมง แต่ไมเ่กิน 1 วัน

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ังต่อปี น้อย 2 ระบบ IT มปัีญหาและมคีวามสูญเสียไมม่าก และท าให้การ

ด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 4 ชั่วโมง

น้อย 2

ไมม่โีอกาสเกิดข้ึน น้อยมาก 1 ระบบ IT มปัีญหาและเกิดความสูญเสียเล็กน้อย น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึน 4 คร้ัง/ปี สูงมาก 5 มผู้ีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือมลูค่าความเสียหายเกินกว่า 500,000

 บาท

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึน 3 คร้ัง/ปี สูง 4 มกีารบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีรุ่นแรง หรือความเสียหาย 100,001 – 

500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึน 2 คร้ัง/ปี ปานกลาง 3 มกีารบาดเจ็บระดับปฐมพยาบาล หรือความเสียหาย 50,001 – 

100,000 บาท

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึน 1 คร้ัง/ปี น้อย 2 ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

ไมเ่กิดข้ึนเลย น้อยมาก 1 ไมม่กีารบาดเจ็บ หรือมลูค่าความเสียหายไมเ่กิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 12 สูงมาก 5 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับต ่ากว่าปีทีผ่่านมา มากกว่าร้อยละ 4 ข้ึนไป สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 9 - 11 สูง 4 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับต ่ากว่าปีทีผ่่านมา ร้อยละ 4 สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 6 - 8 ปานกลาง 3 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับต ่ากว่าปีทีผ่่านมา ร้อยละ 3 ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่3 - 5 น้อย 2 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับต ่ากว่าปีทีผ่่านมา ร้อยละ 2 น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่1 - 2 หรือไม่

เกิดข้ึนเลย

น้อยมาก 1 งบประมาณแผ่นดินทีไ่ด้รับต ่ากว่าปีทีผ่่านมา ร้อยละ 1 ลงมา น้อยมาก 1

1. ผู้รับบริการไมไ่ด้รับความเป็นธรรม

2.  ผู้รับบริการไมไ่ด้รับค าแนะน าการบริการอย่างครบถ้วน

3.  ระบบการให้บริการเกิดเหตุขัดข้องอย่างสุดวิสัย

5 4 20

2 4

2 4

3. ด้ำนทรัพยำกร  (กำร เงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี)

กองนโยบายและแผน หน่วยงานทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดิน

3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไมเ่ป็นไปตาม

แผน

1. การจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนไมเ่ป็นไปตามแผนทีก่ าหนด

2. การจัดโครงการไมเ่ป็นไปตามทีว่างแผน ท าให้การเบิกจ่าย

ล่าช้าด้วย

3.ผู้รับจ้างไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา เนื่องจากเกิด

วิกฤต อาทิเช่น โรคระบาด  ชุมนุมประท้วง เศรษฐกิจ

3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที ่31 สิงหาคม 

2563 ร้อยละ 87.10 

4. งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรปี 2563 จ านวน 

720,8128,200 บาท จัดสรรปี 2564 จ านวน 746,536,900

 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมาคิดเป็นร้อยละ 3.67

1 1 1 ความ

เส่ียงน้อย

มาก

2

ความ

เส่ียงน้อย

กองกลาง ทุกหน่วยงาน



 3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย  (ความเส่ียงเดิม ปี

62)

1. อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมคีวามเก่าระบบไฟฟ้า

อาจมกีารช ารุด หรือการดูแลทีไ่มท่ัว่ถึง

2. ไมม่มีาตรการในการควบคุมดูแลการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อาจก่อให้เกิดจุดทีเ่ป็นเหตุให้ไฟฟ้าช๊อตหรือลัดวงจร

2

ความ

เส่ียงน้อย

กองกลาง ทุกหน่วยงาน 3.1 ไฟฟ้าดับ (ความเส่ียงเดิม ปี62) 1. เกิดจากภัยธรรมชาติ อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง 

ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า  ไฟป่า 

2. เกิดจากสัตว์ทีเ่ป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

เช่น งูเล้ือยข้ึนไปบนเสาไฟฟ้า เเละสายไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแก

ปีนข้ึนสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือนกเกาะลูกถ้วยแล้วเกิด

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดิน ส่งผลให้อุปกรณ์

ป้องท างาน ท าให้ไฟดับ 

3. ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้าขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่งไฟฟ้าต้นไมท้ีข้ึ่น

ขนานอยู่กับแนวสายไฟฟ้า ไปแตะสายไฟฟ้า
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มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่1 สูงมาก 5 เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่3 สูง 4 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่6 ปานกลาง 3 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย

ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่9 น้อย 2 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่12 น้อยมาก 1 เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมลูค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มลูความผิด หรือมลูค่าความเสียหาย

 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 4 น้อย 2 มลูค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 5 น้อยมาก 1 มลูค่าความเสียหายไมเ่กิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมลูค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มลูความผิด หรือมลูค่าความเสียหาย

 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 4 น้อย 2 มลูค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 5 น้อยมาก 1 มลูค่าความเสียหายไมเ่กิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมลูค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มลูความผิด หรือมลูค่าความเสียหาย

 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 4 น้อย 2 มลูค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 5 น้อยมาก 1 มลูค่าความเสียหายไมเ่กิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

มโีอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ าทุกเดือน สูงมาก 5 ส านักงาน ปปช. ด าเนินคดี หรือมลูค่าความเสียหายเกินกว่า 

500,000 บาทข้ึนไป

สูงมาก 5

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 2 สูง 4 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มลูความผิด หรือมลูค่าความเสียหาย

 100,001 – 500,000 บาท

สูง 4

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 3 ปานกลาง 3 มลูค่าความเสียหาย 50,001 – 100,000 บาท ปานกลาง 3

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 4 น้อย 2 มลูค่าความเสียหาย 5,001 - 50,000 บาท น้อย 2

มโีอกาสเกิดข้ึนในเดือนที ่ 5 น้อยมาก 1 มลูค่าความเสียหายไมเ่กิน 5,000 บาท น้อยมาก 1

3 3 9

2 2 4

2 4 ความ

เส่ียงน้อย

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

5.3 ควำมเส่ียงทุจริ ตในควำมโปร่ งใสของกำร ใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครั ฐ

 5.4 การยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง

เอกสารในการเบิกจ่าย

1. เจ้าหน้าทีข่าดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน

2.  มชี่องโหว่ในการปฏิบัติงาน

2

1. เจ้าหน้าทีไ่ด้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากการจัดซ้ือ

จัดจ้างจากผู้ประกอบการรายเดิม

2. เจ้าหน้าทีข่าดความตระหนักหน้าทีข่องตนเอง

3 3 9 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

กองคลัง

5.2 ควำมเส่ียงกำร ทุจริ ตในควำมโปร่ งใสของกำร ใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี

 5.2 การรับสินบนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้

ตรวจผ่านมาตรฐานงาน

3

 5.3 การจัดซ้ือจัดจ้างทีม่คีวามผูกขาดกับ

ผู้ประกอบการรายเดิม

3 9 ความ

เส่ียงปาน

กลาง

ความ

เส่ียงปาน

กลาง

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

5. ควำมเส่ียงกำร ทุจริ ต

5.1 ควำมเส่ียงทุจริ ตท่ีเก่ียวข้องกับกำร พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต

 5.1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง (ความเส่ียงเดิม ปี 62)

1.การใช้เงินและมชี่องทางทีจ่ะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

พวกพ้อง

2.การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีซ่ึ่งมโีอกาสใช้อย่างไม่

เหมาะสมคือมกีารเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก

พ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

3. มชี่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ทีม่ส่ีวน

เก่ียวข้องซ่ึงส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง

กองคลัง ทุกหน่วยงาน

ความ

เส่ียงน้อย

กองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล

4.ด้ำนนโยบำย กฎหมำย ร ะเบียบ ข้อบังคับ

 4.1 การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมผีลต่อ

การปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี 

(ความเส่ียง ปี 62)

กฎระเบียบรัฐบาลเปล่ียนแปลงบ่อย

- การด าเนินงานและการแจ้งข่างสารต่าง ๆ ของ สป.อว มี

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา

- การปรับเปล่ียนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้

นโยบายการบริหารของรัฐไมต่่อเนื่อง
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