คำนำ
รายงานฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
(ระยะที่สอง ) ของ
นางสาววาสนา ลักขะนัติ สังกัดกองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อครบกาหนดการจ้าง
ตามสัญญาจ้างแต่ละระยะ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างระยะถัดไป
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในครั้งนี้
นางสาววาสนา ลักขะนัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ก

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ(ระยะที่ 2)

ก
ข
1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น







1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7

ชื่อ - สกุล
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
การพัฒนาตนเอง(การฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน / การศึกษาต่อ)
การเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร/ การทางานเป็นทีม
ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน3 ปี ย้อนหลัง
สถิติการมาปฏิบัติราชการ

2
2
2
8
16
16

ส่วนที่ 2 รายงานการปฏิบัติงาน
2.1 ผลการประเมินประจาปีติดต่อกัน 3 ปี
 2.2 งานในภารกิจหลักของตาแหน่ง
2.2.1 ภาระงานหลักของตาแหน่ง
2.2.2 การระบุวิธีและขั้นตอนการทางาน(Flowchart)
2.2.3 ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละปี
2.2.4 ปัญหาและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละปี
2.2.5 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
 2.3 งานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
 2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ที่มีฐานข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้/าวิจัย


ภาคผนวก







ภาคผนวก ก ประวัติโดยย่อ
ภาคผนวก ขหลักฐานประกอบการอบรมพัฒนาตนเอง
ภาคผนวก ค หลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์ก/การท
ร างานเป็นทีม
ค 1. กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ค 2. กิจกรรมกีฬาบุคลากร
ค 3. การจัดประชุมและอบรม โดยกองนโยบายและแผน
ภาคผนวก ง คหลักฐานประกอบงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ภาคผนวก ฉ สถิติการมาปฏิบัติงาน
ข

17
17
19
32
32
32
39
56

59
60
78
78
90
93
96
196

(มจษ,001/1)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ(ระยะที่สอง)
แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2557
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2554)
...........................................................
ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ .ศ. 2550 ข้อ 23 กาหนดไว้ว่า “การต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะของการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการน อกจากจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจา ปีแล้ว
จะต้องมีผลงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย ” ดังนั้น สภา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประกาศ ณ วันที่
30 สิงหาคม พ .ศ. 2554
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
2/2557 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ พ .ศ. 2557 มีมติเห็นควรปรับปรุงแบบรายงานการปฏิ บัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สอง) (กพม.001/1) ให้เหมาะสมและเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น
การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักง านมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้มีรายงานที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สะดวกแก่การนาไปปฏิ บัติยิ่งขึ้น และ (2) เพื่อใช้เป็น หลักฐาน
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละระยะ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ต้องรายงานผลการปฏิบัติ งาน เมื่อครบกาหนดการจ้าง ตามสัญญาจ้างแต่ละระยะ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างระยะถัดไป

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชื่อ – สกุล นางสาววาสนา ลักขะนัติ
1.2 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด กองนโยบายและแผน
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รวมอายุงาน 2 ปี 6 เดือน
1.3 การพัฒนาตนเอง (การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน / การศึกษาต่อ)
ผู้รายงานผลฯ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย สามารถสรุปรายละเอียด
การพัฒนาตนเองในระยะเวลาการประเมินที่ผ่านมา (เดือนเมษายน 2558 – กันยายน 2560) ดังนี้

ที่

ว/ด/ป

1

19-20
มีนาคม
2558

2

หัวข้อพัฒนา
ตนเอง
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
แผนยุทธศาสตร์
องค์กรสู่การ
ปฏิบัติ : การ
เขียนและ
ประเมินผล
โครงการ

25
การจัดโครงการ
พฤษภาคม แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2558 (KM) ประเด็น
“แนวปฏิบัติการ
จัดประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
กองนโยบาย
และแผน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

กองบริหารงาน
บุคคลมหา
วิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ
ให้สอดคล้องกับแผนงาน
ผลผลิต พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งสามารถกาหนดตัวชี้วัด
โครงการให้สอดคล้อง
และสามารถวัดได้จริง

นาความรู้ที่ได้จากการอบรม
เพื่อใช้สาหรับการเขียน
โครงการ ให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและเพื่อการ
ขออนุมัติงบประมาณ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
“แนวปฏิบัติการจัดประชุม
อย่างมีประสิทธิภาพ”
2. สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปปรับใช้ในการ
ทางานได้อย่าถูกต้อง
3. มีองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติการจัดประชุมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงาน
สารบรรณ การจัดประชุม
และการจัดทารายงานการ
ประชุมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
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ที่
3

4

5

6

หน่วยงาน
ว/ด/ป
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
25
อบรมเชิงปฏิบัติ สานักวิทย
มิถุนายน การ เรื่อง ระบบ บริการและ
2558 สารสนเทศเพื่อ เทคโนโลยี
การบริหาร (MIS) สารสนเทศ
: เทคนิคในการใช้ มหาวิทยาลัย
งานระบบจัดซื้อ ราชภัฏจันทร
จัดจ้าง
เกษม
16
การจัดวางระบบ สานักตรวจสอบ
กรกฎาคม การควบคุมภาย ภายใน
2558 ในและการ
มหาวิทยาลัย
ประเมินผลการ ราชภัฏจันทร
ควบคุมภายใน
เกษม
หัวข้อพัฒนา
ตนเอง

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

มีความรู้ ความเข้าใจ การ สามารถนาไปใช้ในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศใน ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการควบคุมภายใน
การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. เป็นเครื่องมือช่วยผู้
บริการในการกากับดูแลและ
บริหารงาน
2 . การกาหนดหรือ
ออกแบบวิธีการควบคุม
ภายในให้เหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และภ ารกิจ
ของหน่วยงานและนามาใช้
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ
17
การพัฒนางาน
สถาบันวิจัยและ เพื่อพัฒนากระบวนการ
สามารถนาความรู้ ความ
กุมภาพันธ์ ประจาสู่การวิจัย พัฒนา
ปฏิบัติงานไปสู่ระดับที่สูง เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคที่
2559
มหาวิทยาลัย
ขี้น และมีความเข้าใจ
สาคัญในการเขียนข้อเสนอ
ราชภัฏจันทร วิธีการและเทคนิคที่สาคัญ โครงการวิจัย ไปประยุกต์ใช้
เกษม
ในการเขียนข้อเสนอ
ในงานได้จริง
โครงการวิจัย (Routine
to Research: R2R) และ
สามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้อง
25
อบรมเทคนิคการ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงาน สามารถนาความรู้ ควา ม
กุมภาพันธ์ ประชุมอย่างมี
มหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ และ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการ
2559 ประสิทธิภาพ
ราชภัฏจันทร เข้าใจถึงความสาคัญของ ประชุม และนาไปประยุกต์
เกษม
การประชุม การนาเทคนิค ใช้ในงานได้จริง อย่างมี
การประชุมไปใช้ได้อย่าง ประสิทธิภาพ
ถูกต้องและบรรลุผลตาม
ความมุ่งหมาย
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ที่

ว/ด/ป

หัวข้อพัฒนา
ตนเอง

7

23
การเขียนหนังสือ
พฤษภาคม ติดต่อราชการ
2559

8

9

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
กองกลาง
สานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเขียนหนังสือราชการ
2. การจัดทาบันทึกติดต่อ
ในและนอกหน่วยงาน
3. แนวทางการเขียน
บันทึก

1. ทราบแนวทางการเขียน
หนังสือติดต่อราชการ
ระเบียบงานสารบัญเบื้องต้น
2. สามารถนาความรู้ที่ได้มา
พัฒนางานด้านการจัดทา
บันทึกและเอกสารราชการ
ต่างๆ

21
การเบิก – จ่าย สานักงานตรวจ
มิถุนายน วัสดุ ในระบบคลัง สอบภายใน
2559 วัสดุ (MIS)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

เข้าใจในการใช้งานระบบ
MIS ในการตรวจสอบ การ
เบิก – จ่าย วัสดุสานักงาน
ให้มีความถูกต้อง

นาไปใช้ในการตรวจเช็ค
การเบิก – จ่าย วัดสุสานัก
งานให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

12
การจัดทาคู่มือ
กันยายน การปฏิบัติงาน
2559 (Work Manual)
ด้วยการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของ
สายสนับสนุน
วิชาการในสถา
บันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงนงานใน
สายงานนั้นๆ โดยมี
เครื่องมือในการจัดการ
ความรู้คือ “การจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน ( Work
Manual) ” เพราะองค์
ความรู้จากคู่มือปฏิบัติงาน
เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน
สามารถเป็นแนว
ปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบั ติงานได้
โดยตรง

1. นาความรู้มาใช้ในการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานใน
การพัฒนากระบวนการและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
2. สามารถจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
กระบวนการและความก้าว
หน้าในสายอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชา
การในสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
3. สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการจัดทาตัวชี้วัด
ระดับบุคคลให้กับเพื่อน
ร่วมงานของตนเองได้

ศูนย์พัฒนาทุน
มนุษย์
มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
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ที่
10

หน่วยงาน
ว/ด/ป
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
21
สัมมนาวิชาการ สภาคณาจารย์
กันยายน “บทบาทสภา
และข้าราชการ
2559 คณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย
ข้าราชการกับการ ราชภัฏจันทร
ปฏิรูปสถาบัน
เกษม
อุดมศึกษา”
หัวข้อพัฒนา
ตนเอง

11 6 มีนาคม อบรมเชิงปฏิบัติ
2560 การ “การบริหาร
จัดการความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน”

12

29
มีนาคม
2560

สานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร
เกษม

ประชุมสัมมนา
สานักงานคณะ
“โครงการเพิ่ม
กรรมกรรมการ
ประสิทธิภาพการ การอุดมศึกษา
ใช้จ่ายงบประมาณ
และการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดม
ศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560

ความรู้/ผลที่ได้รับ
มีความรู้ ความเข้าใจ การ
ศึกษาที่มีคุณภาพงานวิจัย
ที่สามารถนาไปใช้งานได้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การส่งเสริม Start-up
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สนองตอบ Thailand 4.0
ได้
เพื่อพัฒนาการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และ
เข้าใจถึงความสาคัญของ
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน การนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้องและบรรลุผล
ตามความมุ่งหมาย
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
แนวทางปฏิบัติตามมาตร
การต่างๆ ในการบริหาร
งบประมาณภาครัฐ
2. เพือ่ ชี้แจงแนวทางและ
เทคนิคการใช้จ่ายงบประ
มาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สภาพปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจากัดของการดาเนิน
งานตามตัวชี้วัดและการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน
เข้าใจหัวใจของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การสร้างมูลค่า
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
หรือน้อยลงใช้ความคิดและ
สติปัญญาให้มากขึ้นสิ่งที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สนองตอบ Thailand 4.0
ได้
สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน การนาไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องและบรรลุผลตาม
ความมุ่งหมาย
1. สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการต่างๆ ในการ
บริหารงบประมาณภาครัฐ
มากขึ้น และสามารถนาไป
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถนาความรู้ไปใช้
วางแนวทาง เร่งรัดปรับปรุง
การเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 3
และ 4 อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่

ว/ด/ป

หัวข้อพัฒนา
ตนเอง

13 23 - 24 อบรมเชิงปฏิบัติ
พฤษภาคม การ “การเขียน
2560 รายงานการ
ประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

14

15

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
กองกลาง
สานักงาน
อธิการบดี
มหวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

ความรู้/ผลที่ได้รับ

1. การเขียนรายงานการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิ
ภาพ
2. ภาษาหนังสือราชการ
3. วิธีการจดรายงานการ
ประชุม
4. คุณสมบัติของผู้จด
รายงานการประชุมและ
การจัดทารายงานการ
ประชุมที่ดี
14
อบรม “ความรู้ งานพัสดุ
1. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อ
มิถุนายน ความเข้าใจใน
กองคลัง
มูลเพื่อความโปร่งใสและมี
2560 พระราชบัญญัติ มหวิทยาลัยราช การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
การจัดซื้อ จัดจ้าง ภัฏจันทรเกษม 2. คานึงถึงวัตถุประสงค์
และการบริหาร
การใช้งานเป็นสาคัญเพื่อ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
ให้เกิดความคุ้มค่าในการ
2560”
ใช้จ่ายเงิน
3. เน้นการวางแผนและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้ภาคประชา
ชนมีส่วนร่วมเพื่อตรวจ
สอบและป้องกันการทุจริต
5. การจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส
27
อบรมเชิงปฏิบัติ สานักวิทย
มี่ความรู้ ความเข้าใจ
มิถุนายน การ “ระบบสาร บริการและ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอ
2560 บรรณเพื่องาน
เทคโนโลยี
นิกส์และจัดเก็บเอกสาร
ธุรการและงาน
สารสนเทศ
(e-Document) เพื่องาน
ส่วนบุคคล”
มหวิทยาลัยราช ธุรการและงานส่วนบุคคล
ภัฏจันทรเกษม เพื่อการจัดการงาน
เอกสารหนังสือสาคัญของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน
สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจ ไปใช้ในงาน การจด
รายงานการประชุม การ
จัดทารายงานการประชุมได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิ
ภาพ

สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
ในการบริหารการจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และสามารถ
นาไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจในระบบสารบรรณ
เพื่องานธุรการและงานส่วน
บุคคล ไปใช้ในการจัดการ
งานเอกสารหนังสือสาคัญ
ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ที่
16

ว/ด/ป

หัวข้อพัฒนา
ตนเอง

หน่วยงาน
ที่จัดอบรม/
ศึกษาต่อ
กองบริหารงาน
บุคคลมหวิทยา
ลัยราชภัฏจันทร
เกษม

30
เข้าร่วมกิจกรรม
มิถุนายน “การจัดการ
2560 ความรู้ (KM)
เรื่องการเขียนผัง
การปฏิบัติงาน
(Flowchart)
และการเขียน
แบบรายงาน
ปฏิบัติงานเพื่อต่อ
สัญญาจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ
17 29 - 30 อบรมหลักสูตร
สานักส่งเสริม
สิงหาคม “การวางแผนเชิง ศึกษาและ
2560 กลยุทธ์ รุ่นที่ 4” บริการสังคม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ความรู้/ผลที่ได้รับ

การนาผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน

การเขียนผังการปฏิบัติงาน
(Flowchart) และการ
เขียนแบบรายงานปฏิบัติ
งาน

สามารถนาความรู้ ความ
เข้าใจการเขียนผังการ
ปฏิบัติงาน (Flowchart)
และการเขียนแบบรายงาน
ปฏิบัติงาน ไปใช้ในการเขียน
ขั้นตอนการทางานใน
ปัจจุบันเพื่อให้การดาเนิน
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ
ภาพ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
คือการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและ
คาดการณ์ไปล่วงหน้า
พร้อมกาหนดแนวทางที่
คาดว่าน่าจะดีที่สุด เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล
โดยใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์
เพื่อกลั่นเอาแนวทางที่ดี
ที่สุดที่สามารถแปรเปลี่ยน
สถานการณ์ทุกประเภทให้
กลับกลายเป็นประโยชน์
แก่องค์กร ทาให้องค์กรมี
จุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมาย
ที่ชัดเจน บุคลากรของ
องค์กรมีความชัดเจนใน
ภารกิจ และบทบาทความ
เกี่ยวข้องของฝ่ายต่างๆ
และทาให้มีแนวทางที่
ชัดเจนในการวัดและ
ประเมินผลสาเร็จ

สามารถนากระบวนการคิด
และการจัดทาแผนกลยุทธ์
การกาหนดตัวชี้วัด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก และ
หลักในการเขียนแผนงาน
โครงการ / แผนปฏิบัติการ
รองรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.4 การเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร / การทางานเป็นทีม
ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในองค์กรและการดาเนินงานที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานเป็นทีม ประกอบกิจกรรมและงานในลักษณะต่างๆ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ กิจกรรมที่ผู้รายงานผลฯ ได้ร่วมกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และประชาชนรอบมหาวิทยาลัยดาเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สาคัญประจาชาติไทย สืบสานประเพณีไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ และเป็นการสร้ างสาย
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและประชาชนรอบมหาวิทยาลัย รวมจานวน 26 ครั้ง
2) กิจกรรมกีฬาบุคลากร คือ กิจกรรมที่ผู้รายงานผลฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
บุคลากรประจาปีของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในแต่ละคณะและ
หน่วยงาน โดยผู้รายงานผลฯ ได้เข้าร่วมการแข่งกีฬา เปตอง ประเภทหญิงคู่ และคู่ผสม ได้รับเหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬาประเภทนี้ เข้าร่วม การแข่งขันกองเชียร์ และร่วมขบวนพาเหรดใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น จานวน 1 ครั้ง
3) การจัดประชุมและอบรม โดยกองนโยบายและแผน คือ การดาเนินงานในการจัดประชุมและ
อบรมที่สอดคล้องกับบริบทการดาเนินงานของกองนโยบายและแผน เช่น การจัดประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี การจัดประชุมวิเคราะห์กลั่นกรองงบประมาณ การจัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และการอบรมการเขี ยนโครงการ เป็นต้น ซึ่งการดาเนินงานจะต้องมีการประชุมย่อยเพื่อเตรียม
ความพร้อมและแบ่งภาระหน้าที่ของแต่ละคน โดยอาจจะไม่ได้มีการถ่ายภาพเป็นหลักฐานการทางานร่วมกัน
เป็นทีมทุกครั้ง แต่กองนโยบายและแผนได้สรุปและจัดทาแบบฟอร์มแบ่งภาระหน้าที่การดาเนินงาน โดยอ้างอิง
รายละเอียดจากการจัดประชุมและการอบรมที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งงานและทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าร่วมประชุมบุคลากร ประจาภาคเรียน การอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมจานวน 27 ครั้ง
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จากลักษณะการร่วมกิจกรรมในองค์กรและการทางานเป็นทีมที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
รายละเอียดการปฏิบัติงานในระยะเวลาการประเมินที่ผ่านมา (เดือนเมษายน 2558 - กันยายน 2560) ได้ดังนี้
ว/ด/ป
กิจกรรม
ความรู้/ผลที่ได้รับ
1. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2 เมษายน ถนนรักษ์ไทย
มีการแสดงสินค้าอาหารไทย
2558
จันทรเกษม ร้อยดวงใจ และขนมไทย
ถวายองค์สิรินทร
2 เมษายน
2558
8 เมษายน
2558

พิธีถวายพระพรสมเด็จ ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดง
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระ
สยามบรมราชกุมารี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
วันมหาสงกรานต์สืบ
สืบสานประเพณีไทย และสาน
สานประเพณีไทย
สัมพันธ์อันดีต่อกันกับบุคลากร
ประจาปี 2558
ภายในมหาวิทยาลัย

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
ของคนไทยด้วยการเริ่มต้นปีด้วยการทาสิ่ง
ดีๆ ให้กับตัวเองและคนรอบข้าง และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรอื่นๆ
น้อมนาแนวทางพระราชดาริ มาปรับใช้ใน
การทางานและในชีวิตประจาวัน
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของ
ไทย โดยการรดน้าดาหัวผู้บริหาร เป็นการ
สร้างคุณลักษณะที่แสดงถึงความเคารพ
นอบน้อมและให้เกียรติท่าน

10 สิงหาคม พิธีถวายพระพรสมเด็จ ลงนามถวายพระพรเพื่อแสดง น้อมนาแนวทางพระราชดาริ มาปรับใช้ใน
2558
พระนางเจ้าสิริกิติ์
ความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระ การทางานและในชีวิตประจาวัน
พระบรมราชินีนาถ
นางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหามหาราชินี
8 กันยายน
2558

งานเปิดตัวหนังสือแปล
2 ภาษา ขแมร์ – ไทย
“มณีเมขลา” และการ
เสวนาเรื่อง
“วรรณกรรมพื้นฐาน
สานสัมพันธ์ 2
แผ่นดิน”

ร่วมสืบสานและสานสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศกัมพูชา แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางด้านภาษาผ่าน
การหนังสือเรียน 2 ภาษา

เป็นการเปิดโลกทัศน์ องค์ความรู้ใหม่ที่
สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ซึ่งในอนาคตการเรียนภาษาขแมร์ จะเริ่ม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากการเปิด
ประชาคมอาเซียน

9 กันยายน
2558

วันสถาปนามหาวิทยา
ลัยราชภัฏจันทรเกษม
ครบรอบ 75 ปี

ทาบุญตักบาตรร่วมกับผู้บริหาร
คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ในโอกาสครบรอบ
75 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้ง
เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ของ
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามรูปแบบที่ดี
งามของวัฒนธรรม
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ว/ด/ป
9 กันยายน
2558

กิจกรรม
วันสถาปนามหาวิทยา
ลัยราชภัฏจันทรเกษม
ครบรอบ 75 ปี
ปาฐกถาบรรจบ
พันธุเมธา ครั้งที่ 4
เรื่อง “ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมและสานวน
ไทยจากไร่นา” โดย
ศาสตราจารย์จรัญ
จันทลักขณา

ความรู้/ผลที่ได้รับ
มีความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
และสานวนไทยจากไร่นา และ
ร่วมประเพณีอันเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
สืบไป

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้ง
เพื่อความเจริญงอกงามไพบูลย์ของ
มหาวิทยาลัยและเป็นไปตามรูปแบบที่ดี
งามของวัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

10 กันยายน พิธีเชิดชูเกียรติเพชร
2558
สยามและบุคคลดีเด่น
ประจาปี 2558

พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม ” ร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิ
และ “บุลคากรดีเด่น” ประจาปี ทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัล “เพชร
2558
สยาม”

17 กันยายน งานแสดงมุฑิตาจิต
2558
ประจาปี 2558

เพื่อแสดงมุทิตาจิต และแสดง
ความเคารพแด่คณาจารย์ และ
บุคลากรที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี 2558

นาแนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลที่
เกษียณอายุราชการ มาเป็นต้นแบบในการ
ทางานสู่การสร้างความสาเร็จในชีวิต

20 ตุลาคม พิธีทาบุญตักบาตรเพื่อ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
2559
อุทศิ ถวายเป็นพระราช แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ มหาภูมิพลอดุลยเดช
พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้ง
เพื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามของ
วัฒนธรรม

30 ตุลาคม พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี เพื่อร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี
2559
ณ วัดเหนือใต้ จังหวัด ณ วัดเหนือใต้ จังหวัดชัยนาท
ชัยนาท ประจาปี
ประจาปี 2559
2559

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อีกทั้ง
เพื่อเป็นไปตามรูปแบบที่ดีงามของ
วัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมไทยสืบไป

22
พิธีรวมพลังแห่งความ
พฤศจิกายน ภักดี เพื่อน้อมราลึกถึง
2559
พระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณา น้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อดุลยเดช
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ว/ด/ป
กิจกรรม
24
ร่วมโครงการ “พัฒนา
พฤศจิกายน คุณธรรมจริยธรรม
2559
(ธรรมะรับอรุณ)”ภาค
เรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2559
7 ธันวาคม พิธีถวายคาปฏิญาณและ
2559
ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสขึ้นครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10
16 มกราคม ทาบุญเนื่องในโอกาส
2560
วันขึ้นปีใหม่ 2560
14
กุมภาพันธ์
2560

21
กุมภาพันธ์
2560

27
กรกฎาคม
2560

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะรับ
อรุณ)” ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี
การศึกษา 2559

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
เป็นการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสด้วยการการ
ทาบุญ ได้รับฟังหลักธรรมคาสอนแนว
ทางการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาที่
สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน

ได้ร่วมปฏิญาณและถวายพระพร
ชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ในโอกาสขึ้นครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 10

น้อมนาแนวทาง การประปฏิบัติพระราช
กรณียกิจมาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง และเป็นตัวอย่างการทางาน
ราชการที่เห็นแก่
ประโยชน์ของ
ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสาคัญ

เพื่อทาบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้น เป็นการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสด้วยการการ
ปีใหม่ 2560
ทาบุญ ได้รับฟังหลักธรรมคาสอนแนว
ทางการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาที่
สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
น้อมลาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
999 รูป เพื่อถวายเป็น แด่พระบาทสมเด็จพระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
พระราชกุศล แด่
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อดุลยเดช และน้อมนาแนวทางการใช้ชีวิต
พระบาทสมเด็จพระ
อย่างพอเพียง เป็นตัวอย่างการทางาน
ปรมินทรมหาภูมิพล
ราชการที่ดี
อดุลยเดช
พิธีทาบุญตักบาตร
บุคลากรทุกระดับ นักศึกษา
เป็นการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสด้วยการการ
ข้าวสารอาหารแห้ง
และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส ทาบุญ ได้รับฟังหลักธรรมคาสอนแนว
ถวายเป็นพระราชกุศล ทาบุญตักบาตรข้าวสาร
ทางกา รใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาที่
แด่พระบาทสมเด็จพระ อาหารแห้งถวายเป็นพระราช สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
ปรมินทรมหาภูมิพล
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
อดุลยเดช
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา

น้อมนาแนวทางกการประปฏิบัติพระราช
กรณียกิจมาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง และเป็นตัวอย่างการทางาน
ราชการที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสาคัญ
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ว/ด/ป
กิจกรรม
3 กรกฎาคม พิธีหล่อเทียนพรรษา
2560
และแห่เทียนพรรษา
ประจาปีการศึกษา
2560

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ได้ร่วมหล่อเทียนพรรษา และ
แห่เทียนพรรษา ประจาปี
การศึกษา 2560 เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ยกระดับจิตใจให้สงบด้วยกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วน
ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับและ
นักศึกษา

3 เมษายน
2560

งานสงกรานต์สืบสาน
ประเพณีไทย

เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์สืบ
สานประเพณีไทย

การได้สืบสานประเพณีไทยไว้ให้ลูกหลาน

4 เมษายน
2560

งานวันมนุษย์วิชาการ
ประจาปีการศึกษา
2559

ได้ร่วมงานวันมนุษย์วิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2559 โดย
ร่วมรับชมโขนผู้หญิง ตอน
นางลอย
11 สิงหาคม พิธีเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
2560
สมเด็จพระนางเจ้า
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สิริกิติ์ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นาถในพระบาทสมเด็จ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
พระปรมินทรมหาภูมิ บพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคล
พลอดุลยเดช บรมนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 85
บพิตรเนื่องในโอกาส
พรรษา
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85
พรรษา
28
พิธีทาบุญถวายภัตตรา เพื่อทาบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้น
กรกฎาคม หารเช้าและตักบาตร ปีใหม่ 2560
2560
อาหารแห้งถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65
6 กันยายน
2560

งานถนนวัฒนธรรม
ประจาปี 2560

การได้เรียนรู้และสืบทอดการแสดงโขนที่
มีมายาวนาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ต่อไป
น้อมนาแนวทาง การประปฏิบัติพระราช
กรณียกิจมาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง และเป็นตัวอย่างการทางาน
ราชการที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสาคัญ

เป็นการพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสด้วยการการ
ทาบุญ ได้รับฟังหลักธรรมคาสอนแนว
ทางการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาที่
สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวัน

เพื่อเข้าร่วมงานถนนวัฒนธรรม สามารถนาวิถีความเป็นอยู่ ประเพณี ของ
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ นามาปรับใช้
มหาวิทยาลัย
ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
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ว/ด/ป
กันยายน
2560
8 กันยายน
2560

กิจกรรม
โครงการจิตอาสา
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ความรู้/ผลที่ได้รับ
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใน
หลวงรัชการที่ 9
ปาฐกถาบรรจบ พันธุ ร่วมรับฟังการปาฐกถา: บรรจบ
เมธา ครั้งที่ 6 ประจาปี พันธุเมธา ครั้งที่ 6 เรื่อง
2560 วันที่ 8
"ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย”
กันยายน 2560

2. งานกีฬาบุคลากร
เดือน
งานกีฬาบุคลากร
ธันวาคม ประจาปี 2559
2558
1. นักกีฬาเปตอง
2. ร่วมขบวนเปิดการ
แข่งขันกีฬาฯ

1. ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร
ประจาปี 2559 กับบุคลากร
ทุกระดับในมหาวิทยาลัย
2. สร้างความสามัคคีในทีม
3. กฎ กติกา มารยาทที่ถูกต้อง
4. รู้จักเพื่อนใหม่ในองค์กร
3. การจัดประชุมและอบรม โดยกองนโยบายและแผน (ภาพรวม)
เมษายน 1. จัดเตรียมความพร้อม 1. พัฒนารูปแบบการทางาน
2558 – ในการประชุม เช่น
ร่วมกันกับบุคลากรภายใน
กันยายน สถานที่ เอกสาร
หน่วยงาน
2560
ประกอบการประชุม
2. ส่งผลให้การจัดประชุม หรือ
แบบประเมินการประชุม อบรมมีประสิทธิภาพ และ
อาหารและเครื่องดื่ม
สามารถแก้ไขปัญหากรณี
พิธีการ
ฉุกเฉินได้ทัน
2. จัดเตรียมความ
พร้อมในการอบรม เช่น
การติดต่อวิทยากร
สถานที่ เอกสาร
ประกอบการอบรม
แบบประเมินการอบรม
อาหารและเครื่องดื่ม
พิธีการ

การนาผลไปใช้ประโยชน์ในงาน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัช
การที่ 9
การตั้งถิ่นฐาน วิถีการดารงชีวิต ศิลปะ
การละเล่น วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ กลุ่มชนชาติ
พันธุ์ การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้จะทา
ให้เกิดความตระหนักในคุณค่า ความภูมิใจ
และความผูกพันกับท้องถิ่น มีสานึกที่จะ
ทางานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้
ท้องถิ่นของตน
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากรทาให้
เกิดความสามัคคี การร่วมมือกันในองค์กร
2. สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รักการออก
กาลังกาย และการเล่นกีฬาร่วมกัน
จากการจัดอบรมและประชุมที่ผ่านมาใน
ปีงบประมาณ 2558 – 2560 นั้น ส่งผล
ให้บุคลากรช่วยกันวิเคราะห์เพื่อจัดทา
แบบฟอร์มการแบ่งงานกันทา เพื่อลด
ความซ้าซ้อนและทาให้เกิดความชัดเจนใน
การทางาน รวมถึงสามารถระบุ
รายละเ อียดย่อยต่างๆ ให้สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานได้
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การจัดประชุมและอบรม โดยกองนโยบายและแผน รายละเอียด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ประชุม/อบรม
จัดประชุมการจัดสรรโครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ
Flagship Project และการจัดเตรียมคาของบลงทุนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดประชุมคณะกรรมการทบทวนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2559
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6

จัดประชุมการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดประชุมมอบนโยบายทิศทางการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยาช
ภัฏจันทรเกษม (Reprofiling)
จัดประชุมปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยภัฏจันทรเกษม
(Reprofiling)
จัดประชุมชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)
จัดประชุมหารือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดประชุมนาเสนอแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดประชุมวิเคราะห์คาขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทาแผน
แม่บท 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ครั้งที่ 1-8/2560
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

8
9
10
11
12
13
14
15

วัน เดือน ปี
11 พ.ย. 2558

สถานที่
ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4

5 ธ.ค. 2558

ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ชั้น 4
26 ม.ค. 2559 ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
29 เม.ย. 2559 ห้องประชุมพิมาน
จันทร์ 1 ชั้น 12
13-16 พ.ค.
ณ จังหวัดหนองคาย
2559
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
จังหวัดอุดรธานี
29 มิ.ย. 2559 ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
8 ก.ค. 2559
ห้องประชุมจันทร์
จรัส ชั้น 3
5 ต.ค. 2559
ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
25 – 26 ต.ค. ห้องประชุมจันทร์
2559
ประภัสสร์ ชั้น 5
2 พ.ย. 2559 ห้องประชุมพิมาน
จันทร์ 1 ชั้น 12
28 ต.ค. 2559 ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ชั้น 4
3, 10 พ.ย.
ห้องประชุมพิมาน
2559
จันทร์ 1 ชั้น 12
8 พ.ย. 2559 ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4
พ.ย. 2559-ธ.ค. ห้องประชุมมานิจ
2560
ชุมสาย ชั้น 4
1 ธ.ค. 2559
ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
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ที่
ประชุม/อบรม
16 จัดประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทาข้อมูลประกอบการ
ดาเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (Reprofiling)
17 จัดประชุมการจัดทาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน
งบประมาณ
18 จัดประชุมแนวทางการจัดทาแผนในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ระยะ 5 ปี
19 จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.
2561 – 2565
20 จัดประชุมทาความร่วมมือด้านวิชาการศาสตร์การกีฬา กับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
21 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
22 จัดประชุมปรับแผนรายรับเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
23 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
25 จัดประชุมแนวทางการจัดทาโครงการบริการวิชาการ งบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
27 จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พ.ศ. 2561-2565
28 จัดประชุมกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
29 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

วัน เดือน ปี
4 ม.ค. 2560

สถานที่
ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4

2 ก.พ. 2560

ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4
23 ก.พ. 2560 ห้องประชุมพิมาน
จันทร์ 1 ชั้น 12
9 มี.ค. 2560
ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4
28 มี.ค. 2560 ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4
5 เม.ย. 2560 ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ชั้น 4
26 เม.ย. 2560 ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ชั้น 4
2 พ.ค.2560
ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
24 พ.ค. 2560 ห้องประชุมบรรจบ
พันธุเมธา ชั้น 4
13 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมมานิจ
ชุมสาย ชั้น 4
21 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมพิมาน
จันทร์ 1 ชั้น 12
20 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
15 ส.ค. 2560 ห้องประชุมพิมาน
จันทร์ 1 ชั้น 12
1 ก.ย. 2560
ห้องประชุมจันทร์
ประภัสสร์ ชั้น 5
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1.5 การบริการสังคม/การเป็นวิทยากร/การบริการวิชาการ
- ไม่มี
1.6 ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 3 ปี ย้อนหลัง
ว/ด/ป
2558
2559
2560

ระดับผลการประเมินฯ
(ดีเยี่ยม,ดีมาก,ดี,พอใช้)
ดีมาก
ดีเยี่ยม

จานวนขั้นที่ได้รับ

หมายเหตุ

89.85
90.70

ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 8 เดือน

1.7 สถิติการมาปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

ลาป่วย
วัน ครั้ง
1
1
2
1

ลากิจ
วัน ครั้ง
-

ลาพักผ่อน
วัน ครั้ง
7
4
3
3

สาย
-

ขาด ไปราชการ ลาอื่นๆ
-

8
4
-

-

1.8 ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี)
- ไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัย -
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ส่วนที่ 2
รายงานการปฏิบัติงาน
ให้รายงานการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานจริงให้เห็นภาพรวมใน 3 ปี ตามภารกิจในตาแหน่ง และงาน
ในภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (ถ้ามี) ตามหัวข้อดังนี้
2.1 ผลการประเมินประจาปีติดต่อกัน 3 ปี
ว/ด/ป
2558
2559
2560

ระดับผลการประเมินฯ
(ดีเยี่ยม,ดีมาก,ดี,พอใช้)
ดีมาก
ดีเยี่ยม

จานวนขั้นที่ได้รับ

หมายเหตุ

89.85
90.70

ปฏิบัติงานยังไม่ครบ 8 เดือน

2.2 งานในภารกิจหลักของตาแหน่ง
การรายงานการปฏิบัติงานในภาร กิจหลักของตาแหน่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เสนอข้อมูลภาระงานที่ตนปฏิบัติในตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
(ระยะที่สอง )
ประกอบด้วย
2.2.1 ภาระงานหลักของตาแหน่ง คือ ภาร กิจตามตาแหน่งที่ระบุในสัญญาจ้าง ตาม
มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2553 พร้อมทั้งระบุวิธีและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 งาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนด
นโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดส รรทรัพยากร
การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
ซึ่งเป็นแผนงานของมหาวิทยาลัย การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใ นการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อ
ประกอบการกาหนดนโยบาย
(2) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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(3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และผลการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการกากับ ทบทวน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดาเนินโครงการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ การติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
(2) ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
ภาระงานหลักของนางสาววาสนา ลักขะนัติ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน หน้าที่รับผิดหลัก คือ
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ณ สิ้นไตรมาส
โดยบันทึกในระบบ ดังนี้
1) ระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ระบบ BB-EvMIS ของสานักงบประมาณ
2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความสาเร็จของผลผลิตและโครงการตามตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ณ สิ้นไตรมาส โดยบันทึกในระบบ ดังนี้
1) ระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ระบบ BB-EvMIS สานักงบประมาณ
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ และแผนบูรณาการที่ร่วมกับส่วนราชการอื่น นาส่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
4. ติดตามเร่งรัดผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่าย ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) ให้ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการเร่งรัดติดตามฯ
5. จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการเงิน
งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายเดือน
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2.2.2 การระบุวิธีและขั้นตอนการทางาน (Flowchart)
1. ชื่องาน ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)
ณ สิ้นไตรมาส โดยบันทึกใน ระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และระบบ BB-EvMIS ของสานักงบประมาณ
ลาดับ
ที่
1

แผนภูมิ (Flowchart)

ั ึข

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ขผ
่
ณ ผ่ GFMIS

2
ั ่

ผ
ณ ผ่

่
3
ุ ผ
่
ผ ผ /โ
4

ข
ผู

โ
ผ
่

ข

5
ข
ธ

ฝ่

โ

ผ
่

ข

6
ั ึข ู

7
่

่ ่
่ ข

่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

่

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาบันทึกแจ้งกองคลัง
บันทึกข้อความ
รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผนดิน GFMIS

1 วัน

รวบรวมเอกสารรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน GFMIS

เอกสารการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
GFMIS

1 วัน

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน แยก
ตามผลผลิต/โครงการ
ในภาพรวม
เสนอรายงานผลการเบิกจ่าย
ให้ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผนตรวจสอบความ
ถูกต้องกรณีข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ
เสนอรายงานผลการเบิกจ่าย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนตรวจสอบความ
ถูกต้องกรณีข้อมูลยังไม่
สมบูรณ์จะส่งคืนให้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ
บันทึกข้อมูลรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
แยกตามผลผลิต/โครงการ
ในระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
สานักงบประมาณ
บันทึกนาส่งรายงานผลการ
เบิกจ่ายให้สานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
,สานักงบประมาณ

เอกสารการรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน GFMIS

2 วัน

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน แยก
ตามผลผลิต/โครงการ
ในภาพรวม

1 วัน

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน แยก
ตามผลผลิต/โครงการ
ในภาพรวม

1 วัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบาย
และแผน

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน แยก
ตามผลผลิต/โครงการ
ในภาพรวม

1 วัน

งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

รายงานผลการเบิกจ่าย

2-3 วัน

งานบริหารงาน
ทั่วไป (น.ส.ชุลี
กร เทพเฉลิม)

รวมเวลาที่ใช้
:

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

10 วัน

่
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วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน )
ข้างต้นนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ ดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งกองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนดิน จากระบบ GFMIS
2. กองนโยบายและแผนรวบรวมเอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากระบบ
GFMIS ที่กองคลังนาส่งรายงาน
3. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามผลผลิต /โครงการ
4. เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายแผ่นดิน แยกตามผลผลิต/โครงการ ให้ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผนตรวจสอบความถูกต้อง กรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายแผ่นดิน แยกตามผลผลิต/โครงการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนตรวจสอบความถูกต้องกรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
6. บันทึกข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามผลผลิต /โครงการ ในระบบ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงบประมาณ
7. จัดทาหนังสือภายนอกเพื่อนาส่งรายงานผลการเบิกจ่ายให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงบประมาณ
ปริมาณงาน
1. ปี 2558 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 4 ไตรมาส
2. ปี 2559 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 4 ไตรมาส
3. ปี 2560 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 4 ไตรมาส
คุณภาพงาน
เพื่อให้สามารถรายงานความก้าวหน้าของการการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามโครงสร้างแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ งบรายจ่ายและรายการต่างๆ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปัญหา
1. ปี 2558 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลล่าช้า ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดาเนินการรายงานผล
ตามวัน เวลา ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนด แต่ข้อมูลการรายงานผลไม่สมบูรณ์
2. ปี 2559 จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้จัดส่งรายผลให้กองนโยบายและแผนทัน
ตามกาหนด และข้อมูลในการรายงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยังมีเพียงบางหน่วยงานที่ยังล่าช้า
3. ปี 2560 จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายได้สมบูรณ์มากขึ้น
แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม พรบ .งบประมาณรายจ่ายประจาปีมากนัก ซึ่งจา กการ
แก้ปัญหาในปี 2560 นี้ปัญหาก็ลดน้อยลงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดมากขึ้น
การแก้ปัญหา
1. ปี 2558 กองนโยบายและแผน จัดทาบันทึกข้อความ ติดตามผลและมีการออกแบบฟอร์มให้
หน่วยงานรายงานผลเพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
2. ปี 2559 กองนโยบายและแผน ใช้การติดตามผลทางโทรศัพท์ เพื่อให้การรายงานผ ลได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนมากที่สุด
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3. ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงการรายงานผลให้มีข้อมูล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตัวตัวชี้วัดที่กาหนดใน พรบ .งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี การรายงานผลทันตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาสรุปข้อมูลในภาพรวมของอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมรวมอยู่ด้วย และเสนอ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดต่อไป
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน
รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ เชิงนโยบายของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
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2. ชื่องาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความสาเร็จของผลผลิตและโครงการตามตัวชี้วัด

ความสาเร็จที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ณ สิ้นไตรมาส โดยบันทึกใน ระบบ
ติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ .) และ ระบบ
BB-EvMIS ของสานักงบประมาณ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนลงนาม
รวบรวมเอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
จัดส่งมายังกองนโยบายและ
แผน
วิเคราะห์ และสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

1. บันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงาน
2. แบบฟอร์มการรายงาน
ผล
1. บันทึกข้อความนาส่ง
รายงาน
2. แบบฟอร์มการราย
งานผล
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
รายไตรมาส

เสนอรายงานผลการปฏิบัติ
งานให้ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
เสนอรายงานผลการปฏิบัติ
งานให้รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้องกรณี
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์จะส่งคืน
ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
บันทึกข้อมูลรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
แยกตามผลผลิต/โครงการ
ในระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
สานักงบประมาณ
นาส่งรายงานผลการปฏิบัติ
งานฯ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสานัก
งบประมาณ

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
รายไตรมาส

1 วัน

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
รายไตรมาส

1 วัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบาย
และแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
รายไตรมาส

1 วัน

งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ
รายไตรมาส

2-3 วัน

งานบริหารงาน
ทั่วไป (น.ส.ชุลี
กร เทพเฉลิม)

รวมเวลาที่ใช้

12 วัน

่

1 วัน

2-3 วัน

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน
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วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลความสาเร็จของผลผลิตและโครงการตาม
ตัวชี้วัด ความสาเร็จที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ณ สิ้นไตรมาส
(งบประมาณ
แผ่นดิน) ข้างต้นนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ ดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนลงนาม
2. กองนโยบายและแผน รวบรวมเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดส่งมายังกอง
นโยบายและแผน
3. กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
6. บันทึกข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามผลผลิต /โครงการ ในระบบ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงบประมาณ
7. จัดทาหนังสือภายนอกเพื่อ นาส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้สานักงานคณะกรรมกา รการ
อุดมศึกษาและสานักงบประมาณ
8. นาส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานัก
งบประมาณ
ปริมาณงาน
1. ปี 2558 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 2 ไตรมาส
2. ปี 2559 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 4 ไตรมาส
3. ปี 2560 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ จานวน 4 ไตรมาส
คุณภาพงาน
เพื่อให้สามารถรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างแผนงบประมาณ ผลผลิต /โครงการ งบรายจ่ายและรายการต่างๆ เพื่อให้ผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปัญหา
1. ปี 2558 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลล่าช้า ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดาเนินการรายงานผล
ตามวัน เวลา ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนด แต่ข้อมูลการรายงานผลไม่สมบูรณ์
2. ปี 2559 จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้จัดส่งรายผลให้กองนโยบายและแผนทัน
ตามกาหนด และข้อมูลในการรายงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยังมีเพียงบางหน่วยงานที่ยังล่าช้า
3. ปี 2560 จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายได้สมบูรณ์มากขึ้น
แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม พรบ .งบประมาณรายจ่ายประจาปีมากนัก ซึ่งจากการ
แก้ปัญหาในปี 2560 นี้ปัญหาก็ลดน้อยลงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดมากขึ้น
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การแก้ปัญหา
1. ปี 2558 กองนโยบายและแผน จัดทาบันทึกข้อความ ติดตามผลและมีการออกแบบฟอร์มให้
หน่วยงานรายงานผลเพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด
2. ปี 2559 กองนโยบายและแผน ใช้การติดตามผลทางโทรศัพท์ เพื่อให้การรายงานผ ลได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนมากที่สุด
3. ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงการรายงานผลให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตัวตัวชี้วัดที่กาห นดใน พรบ .งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี การรายงานผลทันตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาสรุปข้อมูลในภาพรวมของอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมรวมอยู่ด้วย และเสนอ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดต่อไป
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ เชิงนโยบายขอ งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควร
เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การคาดการณ์ของ
แผนมีความเป็นไปได้สูง
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3. ชื่องาน ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ
และแผนบูรณาการที่ร่วมกับส่วนราชการอื่น
นาส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลาดับ
ที่

แผนภูมิ (Flowchart)
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนลงนาม
รวบรวมเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานที่หน่วยงาน
จัดส่งมายังกองนโยบายและ
แผน
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
รายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวม

บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ลง
นามแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานฯ
ณ สิ้นไตรมาส

1 วัน

เสนอรายงานผลการดาเนิน
งานให้ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
เสนอรายงานผลการดาเนิน
งานให้รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้อง กรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
จัดทาหนังสือภายนอกเพื่อ
นาส่งรายงานผลการดาเนิน
งานฯ เพื่อนาส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
นาส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานฯ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานฯ
ณ สิ้นไตรมาส

1 วัน

รายงานผลการดาเนินงานฯ
ณ สิ้นไตรมาส

1 วัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบาย
และแผน

รายงานผลการดาเนินงานฯ
ณ สิ้นไตรมาส

1 วัน

งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานบริหารงาน
ทั่วไป (น.ส.ชุลี
กร เทพเฉลิม)

1 วัน

บันทึกนาส่งรายงานผลการ 2-3 วัน
ดาเนินงานฯ ของหน่วยงาน
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รายงานผลการดาเนินงานฯ 2-3 วัน
ณ สิ้นไตรมาส

รวมเวลาที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

11 วัน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดาเนินการที่กาหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและบริบทในการดาเนินงาน
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วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ และแผนบูรณาการที่ร่วมกับส่วนราชการอื่น ข้างต้นนั้น สามารถสรุป
ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ ดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ งานรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนลงนาม
2. กองนโยบายและแผน รวบรวมเอกสารรายงานผลการดาเนินงานที่หน่วยงานจัดส่งมายังกอง
นโยบายและแผน
3. กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม
4. เสนอรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอรายงานผลการดาเนินงานให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
6. จัดทาหนังสือภายนอกเพื่อนาส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ เพื่อนาส่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7. นาส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปริมาณงาน
ปี 2560 รายผลการดาเนินงาน 1 ไตรมาส
คุณภาพงาน
เพื่อให้สามารถรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามโครงสร้างแผน งบประมาณ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ปัญหา
ปี 2560 หน่วยงานจัดส่งรายผลการดาเนินงานล่าช้า ทาให้การรายงานผลการดาเนินงาน งบ
บูรณาการฯ ไม่เป็นไปตาม วัน เวลา ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การแก้ปัญหา
ปี 2560 หากหน่วยงานจัดส่งรายงานล่าช้า ต้องใช้การติดตามผลทางโทรศัพท์ เพื่อให้การรายงาน
ผลการดาเนินงานงบบูรณาการฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และทัน
ต่อการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลภาพรวมของอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การรายงานผลการดาเนินงานด้านบูรณาการฯ ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ เชิงนโยบายของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควรเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การคาดการณ์ของ
แผนมีความเป็นไปได้สูง
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4. ชื่องาน ติดตามเร่งรัดผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) ให้ได้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการเร่งรัดติดตามฯ
ลาดับ
ที่

แผนภูมิ (Flowchart)
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนลงนาม
รวบรวมเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานที่หน่วยงาน
จัดส่งมายังกองนโยบายและ
แผน
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปราย
งานผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แบบฟอร์มที่สานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาและ
สานักงบประมาณกาหนด
เสนอรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ผู้อานวยการกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์จะส่งคืนให้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
เสนอรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผนตรวจสอบ
ความถูกต้องกรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์จะส่งคืนให้ปรับ
แก้ตามข้อเสนอแนะ
จัดทาหนังสือภายนอกเสนอ
อธิการบดีลงนาม เพื่อนาส่ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับสานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา/สานัก
งบประมาณ
นาส่งรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดม
ศึกษาและสานักงบประมาณ

บันทึกแจ้งหน่วยงานที่ลง
นามแล้ว

1 วัน

บันทึกนาส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน

1 วัน

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1 วัน

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1 วัน

ผู้อานวยการ
กองนโยบาย
และแผน

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1 วัน

รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบาย
และแผน

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1 วัน

งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

1-2 วัน

งานบริหารงาน
ทั่วไป (น.ส.ชุลี
กร เทพเฉลิม)

รวมเวลาที่ใช้

:

่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)
งานติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

8 วัน

่
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วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการติดตามเร่งรัดผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ให้ได้ผู้รับจ้าง /ผู้ขายก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ตามมาตรการเร่งรัด
ติดตามฯ ข้างต้นนั้น สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ ดังนี้
1. จัดทาบันทึกแจ้งหน่วย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนลงนาม
2. กองนโยบายและแผน รวบรวมเอกสารรายงานผลการดาเนินงานที่หน่วยงานจัดส่งมายัง
กองนโยบายและแผน
3. กองนโยบายและแผน วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงบประมาณกาหนด
4. เสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพิจารณา กรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5. เสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนพิจารณา กรณีข้อมูลยัง
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
6. จัดทาหนังสือภายนอกเสนออธิการบดีลงนาม เพื่อนาส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงบประมาณ
7. นาส่งรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานัก
งบประมาณ
ปริมาณงาน
1. ปี 2558 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ครั้ง
2. ปี 2559 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ครั้ง
3. ปี 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง
คุณภาพงาน
รายงานสถานภาพการจัดซื้ อจัดจ้างวงเงินที่ลงนามในสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณสาหรับ
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ก่อนจะนาส่ง สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และระบบ และสานักงบประมาณ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหา
1. ปี 2558
รายละเอียดครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับ TOR ทาให้ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ ซึ่งอาจจะทาให้ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่รัฐบาลกาหนด
ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ทาให้ต้องใช้เวลาในหาผู้รับจ้าง
รายการครุภัณฑ์บางรายการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 30 กรกฏาคม 2559 ทา
ให้มหาวิทยาลัยถูกยึดงบประมาณในส่วนนั้น
2. ปี 2559 มีการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด แต่การเบิกจ่ายยังล่าช้า
3. ปี 2560 มีการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดทุกรายการที่ได้รับ
จัดสรร และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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การแก้ปัญหา
1. ปี 2558
- ควรให้กรรมการกาหนด TOR กาหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการและที่มีอยู่
จริงตามท้องตลาด
งานพัสดุ เร่งรัดหาผู้มายื่นเสนอราคาให้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ถูกยึดงบประมาณในรายการครุภัณฑ์นั้น ขออนุมัติ ใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
2. ปี 2559
- มหาวิทยาลัย ได้ประชุมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
- กองนโยบายและแผน ได้ประสานงานทางโทรศัพท์แจ้งงานพัสดุ ที่รับผิดชอบแต่ละรายการให้
เร่งรัดการเบิกจ่าย
3. ปี 2560
- มหาวิทยาลัย ได้ประชุมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
- กองนโยบายและแผน ประสานหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้รายงานผลจัดซื้อ จัดจ้างทุก
วันศุกร์
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
1. มหาวิทยาลัย มีประชุมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนในเดือนกรกฎาคม เพื่อจัดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่หนึ่งของปีงบประมาณ
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2. มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงิน
3. เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะเร่งรัดให้ดาเนินการและเบิกจ่ายตามสัญญา
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5. ชื่องาน จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้าน
การเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายเดือน
ลาดับ
ที่

แผนภูมิ (Flowchart)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1
ชุ ณ
ั

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
บันทึกเชิญประชุม
การตาม วัน เวลา ที่กาหนด

ฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน

่

ุ

ชุ

สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ หลังจาก
การประชุม ภายใน 15 วัน

เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ

เสนอรายงานการประชุมให้
ผู้อานวยการกองนโยบาย
และแผนตรวจทานกรณีราย
งานยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืน
ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
เสนอรายงานการประชุมให้
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผนตรวจทาน กรณีราย
งานยังไม่สมบูรณ์ จะส่งคืน
ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

1-2 วัน

3
โ
ผ
ข

4
ข
ธ

ฝ่

โ

ผ
่

ข

5
ุ
ั้ ถั
6
่
ชุ ณ

ฯ

จัดทาเล่มเอกสารประกอบ
การประชุมเพื่อนาส่งให้กับ
กรรมการก่อนการประชุม

1 วัน

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

1 วัน

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

นาบรรจุวาระการประชุมใน รายงานการประชุม
ครั้งถัดไปเพื่อรับรองรายงาน คณะกรรมการ
การประชุม

ชุ

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

ข

่

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

2

ผู

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารประกอบการ
ประชุม

1 วัน

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

1-2 วัน

ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุ
การฝ่ายการประ
ชุม (น.ส.วาสนา
ลักขะนัติ)

รวมเวลาที่ใช้

12 วัน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดาเนินการที่กาหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและบริบทในการดาเนินงาน
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วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายเดือน ข้างต้นนั้น
สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ ดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตาม วัน เวลา ที่กาหนด
2. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ หลังจากการประชุม ภายใน 15 วัน
3. เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนตรวจ กรณีรายงานยังไม่สมบูรณ์
จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
4. เสนอรายงานการประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนตรวจ กรณีรายงานยังไม่
สมบูรณ์ จะส่งคืนให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
5. นาบรรจุวาระการประชุมในครั้งถัดไปเพื่อรับรองรายงานการประชุม
6. จัดทาเล่มเอกสารประกอบการประชุมเพื่อนาส่งให้กับกรรมการก่อนการประชุม
ปริมาณงาน
ปี 2560 จัดทารายงานการประชุม 10 ครั้ง
คุณภาพงาน
เพื่อเป็นการรายงานการติดตามมติที่ประชุมตามที่มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้านไปดาเนินการและนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมแต่ละครั้ง
ปัญหา
เนื่องจากมีงานด่วนแทรกทาให้ไม่สามารถจัดทารายงานการประชุม ได้ทันภายใน 15 หลังจากการ
ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
การแก้ปัญหา
จัดทารายงานการประชุมให้ทันก่อนที่จะจัดทาเล่มเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ก่อน 2-3 วันของการประชุมครั้งถัดไป
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม การจัดทารายงานการประชุม เพื่อพัฒนาการสรุป
ประเด็นสาคัญการประชุมให้กระชับและได้ใจความ และเพื่อให้ใช้เวลาในการสรุปรายงานไม่มากนัก จะทาให้การ
รายงานการประชุมใช้ได้ตามเวลาที่กาหนด
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2.2.3 ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละปี
2.2.4 ปัญหาและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละปี
2.2.5 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน
1. ติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ (งบประมาณ
แผ่นดิน) ณ สิ้นไตรมาส
โดยบันทึกในระบบ ดังนี้
1) ระบบติดตามและ
ประเมินผลด้านงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ระบบ BB-EvMIS ของ
สานักงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน
1. ปี 2558
เพื่อให้สามารถรายงาน
รายงานผลการใช้จ่าย
ความก้าวหน้าของการ
งบประมาณ ฯ จานวน การใช้จ่ายงบประมาณ
4 ไตรมาส
เป็นไปอย่างมีประสิทธิ
2. ปี 2559
ภาพตามโครงสร้างแผน
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลผลิต/
งบประมาณ ฯ จานวน โครงการ งบรายจ่ายและ
4 ไตรมาส
รายการต่างๆ เพื่อให้ผล
3. ปี 2560
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่าย
รายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบ
งบประมาณ ฯ จานวน เศรษฐกิจของประเทศ
4 ไตรมาส
เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

1. ปี 2558
หน่วยงานจัดส่งรายงานผล
ล่าช้า ซึ่งกองนโยบายและ
แผนได้ดาเนินการรายงานผล
ตามวัน เวลา ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
กาหนด แต่ข้อมูลการ
รายงานผลไม่สมบูรณ์
2. ปี 2559
จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่าน
มา หน่วยงานได้จัดส่งรายผล
ให้กองนโยบายและแผนทัน
ตามกาหนด และ ข้อมูลใน
การรายงาน มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ยังมีเพียงบาง
หน่วยงานที่ยังล่าช้า
3. ปี 2560
จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่าน
มาหน่วยงานได้ให้ข้อมูลการ

1. ปี 2558
กองนโยบายและแผน จัดทา
บันทึกข้อความติดตามผลและ
มีการออกแบบฟอร์มให้
หน่วยงานรายงานผล เพื่อให้
การรายงานผ ลได้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มากที่สุด
2. ปี 2559
กองนโยบายและแผน ใช้การ
ติดตามผลทางโทรศัพท์
เพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนมากที่สุด

เพื่อให้การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมมี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควร
เสนอแนะแ นวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ

3. ปี 2560
ในการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ กองนโยบายและ
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ผลการปฏิบัติงาน
ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน 1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน

ปัญหา

การแก้ปัญหา

เบิกจ่ายได้สมบูรณ์มากขึ้น
แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตาม พรบ . งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีมากนัก ซึ่ง
จากการแก้ปัญหาในปี
2560 นี้ปัญหาก็ลดน้อยลง
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดมากขึ้น

2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลความสาเร็จของ
ผลผลิตและโครงการตาม
ตัวชี้วัด ความสาเร็จที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

1. ปี 2558
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ฯ จานวน
2 ไตรมาส

แผนได้ชี้แจงให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงการรายงานผลให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตัวตัวชี้วัดที่
กาหนดใน พรบ .งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี การรายงาน
ผลทันตามระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด เพื่อให้
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของอุดมศึกษา ซึ่งมี
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมรวมอยู่ด้วย
และเสนอ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ต่อไป
เพื่อให้สามารถรายงาน
1. ปี 2558
1. ปี 2558
ความก้าวหน้าของการ
หน่วยงานจัดส่งรายงานผล กองนโยบายและแผน จัดทา
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย ล่าช้า ซึ่งกองนโยบายและ บันทึกข้อความติดตามผลและ
งบประมาณ เป็นไปอย่าง แผนได้ดาเนินการรายงานผล มีการออกแบบฟอร์มให้
มีประสิทธิภาพตามโครง ตามวัน เวลา ที่สานักงาน
หน่วยงานรายงานผล เพื่อให้
สร้างแผนงบประมาณ
คณะกรรมการการศึกษา
การรายงานผ ลได้ข้อมูลการ

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวไปใช้
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ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน
ณ สิ้นไตรมาส โดยบันทึกใน
ระบบ ดังนี้
1) ระบบติดตามและ
ประเมินผลด้านงบประมาณ
ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
2) ระบบ BB-EvMIS สานัก
งบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน
2. ปี 2559
ผลผลิต/โครงการ งบราย
รายงานผลการใช้จ่าย
จ่ายและรายการต่างๆ
งบประมาณ ฯ จานวน เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบ
4 ไตรมาส
ประมาณรายจ่ายลงทุน
3. ปี 2560
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
รายงานผลการใช้จ่าย
ประเทศเป็นไปตามเป้า
งบประมาณ ฯ จานวน หมายที่คณะรัฐมนตรี
4 ไตรมาส
กาหนด ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ปัญหา

การแก้ปัญหา

กาหนด แต่ข้อมูลการ
รายงานผลไม่สมบูรณ์
2. ปี 2559
จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่าน
มา หน่วยงานได้จัดส่งรายผล
ให้กองนโยบายและแผนทัน
ตามกาหนด และข้อมูลใน
การรายงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ยังมีเพียงบาง
หน่วยงานที่ยังล่าช้า
3. ปี 2560
จากการแก้ปัญหาในปีที่ผ่าน
มาหน่วยงานได้ให้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายได้สมบูรณ์มากขึ้น
แต่ยังไม่ได้ตระหนักถึงผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตาม พรบ . งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีมากนัก ซึ่ง
จากการแก้ปัญหาในปี
2560 นี้ปัญหาก็ลดน้อยลง
ผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดเป็นไป

เบิกจ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์
มากที่สุด
2. ปี 2559
กองนโยบายและแผน ใช้การ
ติดตามผลทางโทรศัพท์
เพื่อให้การรายงานผลได้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนมากที่สุด

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง ได้ จึงเห็นสมควร
เสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
3. ปี 2560
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ในการประชุมคณะกรรมการ 2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุง
ติดตามฯ กองนโยบายและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
แผนได้ชี้แจงให้หน่วยงาน
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ตระหนักถึงการรายงานผลให้ คาดการณ์ของแผนมีความ
มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นไปได้สูง
และเป็นไปตัวตัวชี้วัดที่
กาหนดใน พรบ .งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี การรายงาน
ผลทันตามระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด เพื่อให้
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ผลการปฏิบัติงาน
ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน 1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน

ปัญหา

การแก้ปัญหา

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาสรุปข้อมูลใน
ภาพรวมของอุดมศึกษา ซึ่งมี
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษมรวมอยู่ด้วย
และเสนอ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ต่อไป
3. ติดตามผลการดาเนินงาน ปี 2560
เพื่อให้สามารถรายงาน
ปี 2560
ปี 2560
ตามแผนงานบูรณาการ
รายผลการดาเนินงาน 1 ความก้าวหน้าของการ
หน่วยงานจัดส่งรายผลการ หากหน่วยงานจัดส่งรายงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ไตรมาส
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย ดาเนินงานล่าช้า ทาให้การ ล่าช้า ต้องใช้การติดตามผล
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบประมาณ เป็นไปอย่าง รายงาน ผล การดาเนินงาน ทางโทรศัพท์ เพื่อให้การ
ประจาปีงบประมาณ และ
มีประสิทธิภาพตาม
งบบูรณาการฯ ไม่เป็นไปตาม รายงานผล การดาเนินงาน
แผนบูรณาการที่ร่วมกับส่วน
โครงสร้างแผน
วัน เวลา ที่สานักงาน
งบบูรณาการฯ เป็นไป ตาม
ราชการอื่น นาส่งสานักงาน
งบประมาณ เพื่อให้ผล
คณะกรรมการการ
ระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การใช้จ่ายงบประมาณ
อุดมศึกษากาหนด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด และทันต่อการที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
สานักงานคณะกรรมการการ
ตามมาตรการเพิ่ม
อุดมศึกษาสรุปผลภาพรวม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ของอุดมศึกษา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ตามเป้าหมายที่กาหนดมาก
ขึ้น

เพื่อให้การรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านบูรณาการฯ
ของมหาวิทยาลัย ในภาพรวม
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องได้ จึงเห็นสมควร
เสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และความตระหนัก
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
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ผลการปฏิบัติงาน
ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน 1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน

4. ติดตามเร่งรัดผลการจัดซื้อ
จัดจ้างงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) ให้ได้
ผู้รับจ้าง /ผู้ขายก่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 1 ตามมาตรการเร่งรัด
ติดตามฯ

1. ปี 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 1 ครั้ง
2. ปี 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 7 ครั้ง
3. ปี 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 2 ครั้ง

รายงานสถานภาพการจัด
ซื้อจัดจ้างวงเงินที่ลงนาม
ในสัญญา และการใช้จ่าย
งบประมาณสาหรับราย
การครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ ก่อนจะนา
ส่งสานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา (สกอ.)
และระบบ และสานัก
งบประมาณ ตามระยะ
เวลาที่กาหนด

ปัญหา

1. ปี 2558
- รายละเอียดครุภัณฑ์ ไม่
ตรงกับ TOR ทาให้ต้องหา
ผู้รับจ้างใหม่ ซึ่งอาจจะทาให้
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ทันตามระยะเวลาที่รัฐบาล
กาหนด
- ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา ทา
ให้ต้องใช้เวลาในหาผู้รับจ้าง
- รายการครุภัณฑ์บาง
รายการก่อหนี้ผูกพัน และ
เบิกจ่ายไม่ทัน ภายใน 30
กรกฏ าคม 2559 ทาให้
มหาวิทยาลัยถูกยึด
งบประมาณในส่วนนั้น

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
2. หน่วยงานควรมีการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
คาดการณ์ของแผนมีความ
เป็นไปได้สูง
1. ปี 2558
1. มหาวิทยาลัย มีประชุม
- ควรให้กรรมการกาหนด
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ
TOR กาหนดรายละเอียด ลงทุนในเดือนกรกฎาคม เพื่อ
ครุภัณฑ์ให้ตรงตามความ
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องการและที่มีอยู่จริงตาม
และเป็นการเตรียมความพร้อม
ท้องตลาด
เพื่อให้ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
- งานพัสดุ เร่งรัดหาผู้มายื่น ภายในไตรมาสที่หนึ่งของ
เสนอราคาให้ทันตาม
ปีงบประมาณ เป็นไปตามมติ
ระยะเวลาที่กาหนด
คณะรัฐมนตรี
- มหาวิทยาลัยให้หน่วยงานที่ 2. มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ผู้รับ
ถูกยึดงบประมาณในรายการ จ้างดาเนินการให้เป็นไปตาม
ครุภัณฑ์นั้น ขออนุมัติใช้เงิน แผนการดาเนินงานและ
รายได้ของมหาวิทยาลัย
แผนการเบิกจ่ายเงิน
3. เมื่อ ลงนามในสัญญาเรียบร้อย
แล้ว จะเร่งรัดให้ดาเนินการและ
เบิกจ่ายตามสัญญา
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ผลการปฏิบัติงาน
ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน 1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ปี 2559
มีการก่อหนี้ผูกพันได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด แต่การ
เบิกจ่ายยังล่าช้า

ปี 2559
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน ได้ประชุมหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็น ไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี
- กองนโยบายและแผน ได้
ประสานงานทางโทรศัพท์แจ้ง
งานพัสดุ ที่รับผิดชอบแต่ละ
รายการให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
ปี 2560
ปี 2560
มีการก่อหนี้ผูกพัน และ
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย
เบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา และแผน ได้ประชุมหน่วยงาน
ที่กาหนดทุกรายการที่ได้รับ ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ให้
จัดสรร และมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี
- กองนโยบายและแผน
ประสานหน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบลงทุน ให้รายงานผล
จัดซื้อจัดจ้างทุกวันศุกร์
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ระบุงานตามภารกิจหลักของ
ตาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 งาน
5. จัดทารายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ด้านการเงิน
งบประมาณ การจัดหารายได้
และผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
รายเดือน

ผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานปริมาณงาน 2. รายงานคุณภาพงาน
ปี 2560
เพื่อเป็นการรายงานการ
จัดทารายงานการประชุม ติดตามมติที่ประชุมตามที่
10 ครั้ง
มีการมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละด้านไปดาเนินการ
และนาเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ในการประชุม
แต่ละครั้ง

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

เนื่องจากมีงานด่วนแทรกทา
ให้ไม่สามารถจัดทารายงาน
การประชุม ได้ทันภายใน
15 หลังจากการประชุม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ

เร่งรัดจัดทารายงานการ
ประชุมให้ทันก่อนที่จะจัดทา
เล่มเอกสารประกอบการ
ประชุมและจัดส่งให้
คณะกรรมการฯ ก่อน 2-3
วันของการประชุมครั้งถัดไป

ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการอบรม การจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อพัฒนาการสรุป
ประเด็น สาคัญ การประชุมให้
กระชับและได้ใจความ และ
เพื่อให้ใช้เวลาในการสรุป
รายงานไม่มากนัก จะทาให้การ
รายงานการประชุมใช้ได้ตาม
เวลาที่กาหนด
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2.3 งานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย , ระดับคณะ , ระดับ
หน่วยงานย่อย) (ถ้ามี)
การรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เสนอข้อมูลภาระงานที่ตนปฏิบัติในแต่ละปีตามที่ มหาวิทยาลัย
มอบหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี และประกอบการพิจารณาต่อสัญญา
จ้าง (ระยะที่สอง) ประกอบด้วย
2.2.1 ภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.2.2 ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.2.3 ปัญหาและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2.2.4 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการเขียนรายงานปรากฏตามแบบฟอร์ม ดังนี้
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
1. รายงานผลความก้าวหน้า
การดาเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินกู้ตามมาตรการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือน
แรก

2. เข้าร่วมประชุมชี้แจง
รายละเอียดการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
รายงาน ความก้าวหน้า
การดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตาม
มาตรการ กระตุ้น
เศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือน
แรก

ชี้แจงต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจัดการโอน
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่อยืนยัน
ให้ทราบถึงเหตุผลความ
จาเป็น ในการที่จะต้อง
จัดซื้อจัดจ้างรายการ
ครุภัณฑ์

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
เพื่อนาส่งรายงานผล
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายเงินกู้ตาม
มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือน
แรก ให้กับสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสานัก
งบประมาณ ทราบถึงผ ล
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อชี้แจง และยืนยันให้
ทราบถึงเหตุผลความ
จาเป็น ในการที่จะต้อง
จัดซื้อจัดจ้างรายการ
ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถทา
สัญญาก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภายใน
31
กรกฎาคม 2558

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ครุภัณฑ์บาง
รายการไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จึงต้อง
ดาเนินการจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่

คณะกรรมการ
กาหนดTOR ควร
กาหนดลักษณะ
ครุภัณฑ์ให้เป็น
เป็นปัจจุบัน และ
มีตามท้องตลาด

มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนิน งานและแผนการเบิก
จ่ายเงิน

ครุภัณฑ์บาง
รายการไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จึงต้อง
ดาเนินการจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่

คณะกรรมการ
กาหนดTOR ควร
กาหนดลักษณะ
ครุภัณฑ์ให้เป็น
เป็นปัจจุบัน และ
มีตามท้องตลาด

มหาวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้าง
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงิน
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
3. เข้าร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้ารายจ่ายลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ที่สานักงบประมาณ

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง

4. ขอผ่อนผันกรณีการเบิก
ปี 2559
จ่ายงบลงทุนล่าช้างบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
ประจาปี พ.ศ. 2559

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
ติดตามความก้าวหน้า
รายจ่ายลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ
.ศ.
2558 และการ
ดาเนินการตามมติ
รัฐมนตรี การซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ขอผ่อนผันรายจ่ายลงทุน
ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
บาทกรณีที่ก่อหนี้ผูกพัน
ได้ภายในเดือนมกราคม
2559 แต่อาจจะ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายหลังเดือนกุมภาพันธ์
2559

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
เพื่อ นาแนวทาง การ
ติดตามความก้าวหน้า
รายจ่าย ลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ
.ศ.
2558 และการ
ดาเนินการตามมติ
รัฐมนตรี การซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2558
เพื่อขอผ่อนผันรายจ่าย
ลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2
ล้านบาทกรณีที่ก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในเดือน
มกราคม 2559 แต่อาจ
จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภาย
หลังเดือนกุมภาพันธ์
2559 เสนอต่อสานัก
งบประมาณ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
เข้าร่วมประชุม
ติดตามความก้าว
หน้ารายจ่าย
ลงทุนประจาปี
งบประมาณ ที่
สานักงบประมาณ
จัดขึ้น

ไม่มี

มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติและ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด

ครุภัณฑ์บาง
รายการไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จึงต้อง
ดาเนินการจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่

คณะกรรมการ
กาหนดTOR ควร
กาหนดลักษณะ
ครุภัณฑ์ให้เป็น
เป็นปัจจุบัน และ
มีตามท้องตลาด

มหาวิทยาลัยจัดทาแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามแผนงานและการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
5. เข้าร่วมอบรมชี้แจงการใช้
งานระบบแผนที่การจัดการ
งบประมาณ (e-BGIS) ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดโดยสานักงบประมาณ

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

6 . เข้าร่วมประชุมเชิง
ปี 2560
ปฏิบัติการสารวจสินทรัพย์
จานวน 2 ครั้ง
ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 1 –
3 กุมภาพันธ์ 2560 และ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปี 2560
การบริหารจัดการความเสี่ยง จานวน 1 ครั้ง
และการควบคุมภายในวันที่ 6
มีนาคม 2560

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
มีความ เข้า ใจในการใช้
งานระบบแผนที่การ
จัดการงบประมาณ
(e-BGIS) ที่ได้ปรับปรุง
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ระบบการจัดการ
งบประมาณ พ
.ศ.
2560 เพิ่มขึ้น
สารวจสินทรัพย์ภายใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม เป็น
ปัจจุบันและรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ของหน่วยงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การใช้งานระบบแผนที่
การจัดการงบประมาณ
(e-BGIS) ที่ได้ปรับปรุง
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ระบบการจัดการ
งบประมาณ พ.ศ.
2560
เพื่อให้การสารวจสิน
ทรัพย์ภายในหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เป็นปัจจุบัน
และรายงาน ทรัพย์สินที่
ชารุดเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
และดาเนินการต่อไป
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความถูกต้อง ให้การ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ยังไม่มีความเข้าใจ
ในระบบแผนที่การ
จัดการงบประมาณ
(e-BGIS) ของ
สานักงบประมาณ

ศึกษาตามเอกสาร
และระบบของ
สานักงบประมาณ
และสอบถามทาง
โทรศัพท์จากผู้ดู
แลระบบ

สานักงบประมาณควรจัดให้มีการ
อบรมการใช้งา นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากระบบได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ครุภัณฑ์บาง
แจ้งงานพัสดุกอง
รายการยังไม่มี
คลังดาเนินการ
รหัสครุภัณฑ์ใน ต่อไป
ระบบ MIS แต่
ครุภัณฑ์มีตัวตน

มหาวิทยาลัยควรแจ้งหน่วยงาน
สารวจสินทรัพย์ที่มีทั้งหมด
ภายในหน่วยงานตนเอง ทั้งที่มี
รหัสครุภัณฑ์และยังไม่มีรหัส
ครุภัณฑ์ เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัย
ดาเนินการต่อไป

ยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ใน
การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน

มหาวิทยาลัย ควร จัด ให้มีการ
อบรม การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน โดย
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้

เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่สานัก
ตรวจสอบภายใน
และเข้าอบรมของ
หน่วยงานภายนอก
จัดขึ้น
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน

1. รายงาน
ปริมาณงาน

8. ประชุมสัมมนา “โครงการ ปี 2560
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย จานวน 1 ครั้ง
งบประมาณและการดาเนิน
งานของสถาบันอุดมศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 วันที่ 29 มีนาคม
2560 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น
3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
9. คณะอนุกรรมการสรรหา ปี 2558
นายกสภามหาวิทยาลัย และ จานวน 1 ครั้ง
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
บริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนามาใช้เป็น
และการดาเนินงานของ แนวทางในการติดตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การใช้จ่ายงบประมาณ
จันทรเกษม ประจาปี
และการดาเนินงานของ
งบประมาณ พ
. ศ . มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
2560 มีประสิทธิภาพ จันทรเกษม ประจาปี
เพิ่มขึ้น
งบประมาณ พ.ศ.2560
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
สนับสนุนให้การสรรหา
ตาแหน่งดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

เป็นการพัฒนารูปแบบ
การทางานร่วมกันกับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาฯ
ที่สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจัด
ขึ้น

ไม่มี

มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติและ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้
จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
10. คณะกรรมการฝ่าย
ลงทะเบียนและปฏิคม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาร่าง ประกาศ
มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2558

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง

11. คณะกรรมการจัดทาแผน ปี 2558
กลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยา จานวน 1 ครั้ง
ลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
การดาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยดาเนินการ
จัดทาใบรายชื่อ ป้ายชื่อ
วิทยากรและป้ายชื่อ
มหาวิทยาลัย รวมถึงรับ
ลงทะเบียนผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมอบรมจาก
หน่วยงานภายนอกที่เข้า
ร่วมโครงการให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการประเมิน
ระดับความสาเร็จของ
ระบบกลไกการจัดทา
และจัดสรรงบ
ประมาณ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การวางแผน
และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
เป็นการพัฒนารูปแบบ
การทางานร่วมกันกับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านการเงินและ
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กั บแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จาเป็นต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการประเมินระดับ
ความสาเร็จของระบบ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ใน
ดาเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งฝ่ายต้อนรับ และ
ฝ่ายจัดเลี้ยงสาหรับ ผู้เข้าร่วม
อบรม ซึ่งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งเรื่องการแต่งกาย
การต้อนรับ และการจัดสถานที่

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
12. คณะอนุกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจา

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
เป็นการพัฒนารูปแบบ
การทางานร่วมกันกับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
กลไกการจัดทาและ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเลือกตั้ง
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจาให้
เป็นไปได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

13. คณะกรรมการประกัน
ปี 2557
คุณภาพการศึกษา สานักงาน จานวน 1 ครั้ง
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง

นาหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในมาใช้ใน
การวางแผนการทางาน
ในปีงบประมาณถัดไป
เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแนวทางที่กาหนดไว้

สนับสนุนการจัดทา
รายงานประเมินตนเอง
ของสานักงานอธิการบดี
ในการให้ข้อมูลและ
จัดทาเอกสารต่างๆ

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

14. คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ

การเห็นภาพรวมของ
โครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณจะช่วยให้
สามารมองเห็นทิศ

ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการ

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ปี 2557
จานวน 1 ครั้ง
ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน

15. คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

16. คณะกรรมการวิเคราะห์ ปี 2559
กลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย จานวน 1 ครั้ง
ประจาปีงบประมาณ
ปี 2560
จานวน 1 ครั้ง
ปี 2561
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
ทางการจัดทาแผนการ
เขียนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ใน
ปีงบประมาณถัดไปได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีกรอบทิศทางการดา
เนินงานและการบริหาร
จัดการต่างๆ ให้กับสานัก
งานอธิการบดีบนพื้นฐาน
ของข้อมูลเชิงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
สอดคล้องกับบริบท
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวดเร็ว

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
วิเคราะห์ทรัพยากร
แผนงานโครงการ และ
กิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม

วิเคราะห์และจัดทาแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีของ
สานักงานอธิการบดี
รวมถึงร่วมกันถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ไปยังทุกหน่วยงาน
ภายในของสา นักงาน
อธิการบดี
เป็นการฝึกการวิเคราะห์ วิเคราะห์กลั่นกรอง
ความสอดคล้องของ
งบประมาณรายจ่าย
เกณฑ์การเขียนโครงการ ประจาปีงบประมาณ
และการจัดทา
ของหน่วยงานต่างๆ ให้
งบประมาณให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พร้อมให้

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

หน่วยงานจัดส่ง
โครงการล่าช้าทา
ให้ในวันที่มีการ
ประชุมวิเคราะห์
กลั่นกรอง ยังไม่
สามา รถตรวจ
โครงการได้

ให้หน่วยงานเร่ง
จัดทาโครงการ
และจัดส่งให้
คณะกรรมการ
ตรวจซึ่งอาจจะส่ง
ให้คณะกรรมการ
เป็นรายบุคคล

มหาวิทยาลัยควรให้หน่วยงานมี
การจัดทาแผนการจัดทาโครงการ
ในแต่ละปีสารองไว้เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการจัดทาโครงการ
ในปีถัดไป

ก.พ.ม. | 46

ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน

1. รายงาน
ปริมาณงาน

17. คณะทางานจัดทาแผน ปี 2558
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราช จานวน 1 ครั้ง
ภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ

18. คณะกรรมการติดตาม
ปี 2559
และประเมินผลแผนปฏิบัติ
จานวน 1 ครั้ง
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ปี 2560
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
นาข้อมูลจากการวิเคราะห์ เพื่อให้การขับเคลื่อน
เพื่อจัดทาแผนงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โครงการขับเคลื่อน
จันทรเกษมให้มีความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นเลิศตามภารกิจ และ
จันทรเกษมให้มีความ
ตามนโยบายของรัฐบาล
เป็นเลิศ
นาผลการติดตามและ
ประเมินผลมาเปรียบ
เทียบกับค่าเป้าหมาย
เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนและตั้งค่า
เป้าหมายที่เหมาะสม
และท้าทายใน
ปีงบประมาณถัดไป

ปัญหา
ครบถ้วน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ติดตามและประเมินผล ไม่มี ปัญหาในการ
แผนปฏิบัติ การประจาปี ปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานภายใน
ตามที่มหาวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลัยมอบหมายและ
จันทรเกษมเป็นไปด้วย การปฏิบัติงาน
ความเรียบร้อยและมี
เป็นไปด้วยความ
ประสิทธิภาพ โดยการ เรียบร้อย
กาหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบั ติการประจาปี
ควบคุมและติดตาม

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

เพื่อความรวดเร็ว
ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติรายการ
ประจาปี ควบคุมและติดตาม
ประเมินผลปฏิบัติการประจาปี
ตามแผนงาน
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน

1. รายงาน
ปริมาณงาน

19. คณะกรรมการส่งเสริม
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พ.ศ. 2559

ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

20. คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการสัมมนา
เครือข่ายองค์
กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
Mini UKM ครั้งที่ 12

ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
ประเมินผลปฏิบัติการ
ประจาปีตามแผนงาน
ข้อมูลที่รวบรวมสามารถ พิจารณาความสอด
เป็นฐานข้อมูลเพื่อการ คล้องของอัตลักษณ์และ
จัดทาแผนกลยุทธ์
เอกลักษณ์ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี มหาวิทยาลัยกับกลยุทธ์
และแผนต่างๆ ของ แผนปฏิบัติงาน จุดเน้น
มหาวิทยาลัยให้เกิด
จุดเด่น และความ
ประสิทธิภาพ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย
1 . เป็นการพัฒนา
วางแผนการดาเนินงาน
รูปแบบการทางาน
และประสานงานฝ่าย
ร่วมกันกับบุคลากร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ภายใน กากับดูแลให้การจัด
มหาวิทยาลัย
โครงการเป็นไปอย่าง
2 . ได้เครือข่ายการ
เรียบร้อย
ทางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากเป็น
โครงการเร่งด่วน
ทาให้มีเวลาการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการน้อย
ผู้เข้าร่วมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมา
ย ที่
กาหนด ซึ่งในการ
เข้าร่วมสัมมนา
ครั้งนี้มีค่าใช้จ่าย
ทาให้งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์
โครงการทุกทาง
และอานวยความ
สะดวกในส่วน
ของการรับส่ง
เนื่ องจาก
เครือข่ายบางคน
มาจากต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยควรจัดทาโครงการ
ให้อยู่ในการแผนการปฏิบัติการ
ประจาปี เพื่อให้เป็นโครงการใน
การสร้างเครือข่ายต่อไป
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
21. คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุคงเหลือ ประจาปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

22. คณะกรรมการการจัดทา ปี 2559
แผนปฏิบัติราชการด้านการ จานวน 1 ครั้ง
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

23. คณะกรรมการ
ดาเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี

ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์

ปัญหา

รายรับไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
นาหลักการในการตรวจ ความรู้ ความเข้าใจ ใน ไม่มี ปัญหาในการ
สอบพัสดุคงเหลือที่มี
การตรวจสอบพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่
ตัวตนอยู่ตรงตามบัญชี ครุภัณฑ์ ให้มีความ
ตามที่มหาวิทยา
หรือทะเบียน รายงานผล ถูกต้อง
ลัยมอบหมายและ
การดาเนินงานให้
การปฏิบัติงาน
ผู้บริหารทราบและ
เป็นไปด้วยความ
ดาเนินการต่อไป
เรียบร้อย
ข้อมูลที่รวบรวม
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ไม่มี ปัญหาในการ
สามารถเป็นฐานข้อมูล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อการจัดทาแผนการ การจัดทาแผนปฏิบัติการ ตามที่มหาวิทยา
ดาเนินงาน โครงการและ ด้านการป้องกันและ
ลัยมอบหมายและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ปราบปรามการทุจริต
การปฏิบัติงาน
การดาเนินงานของ
โดยพิจารณาถึงลักษณะ เป็นไปด้วยความ
ปปช.
โครงการที่หน่วยงาน
เรียบร้อย
ดาเนินการ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ ให้การฝึกซ้อมใหญ่และ ไม่มี ปัญหาในการ
สาคัญ ที่ฝึกความอดทน ฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง ปฏิบัติหน้าที่
ความเป็นระเบียบเรียบ งานพิธีพระราชทาน
ตามที่มหาวิทยา
ร้อย และการปฏิบัติ
ปริญญาบัตรเป็นไปอย่าง ลัยมอบหมายและ
หน้าที่ร่วมกันระหว่าง
เรียบร้อย โดยรับหน้าที่ การปฏิบัติงาน

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
พ.ศ. 2559

1. รายงาน
ปริมาณงาน

24. คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการสอบ
มาตรฐานวัดความรู้วิชา
ภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา
2559

ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

25. คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบ
ความรู้ความสามารถเฉพาะที่
เหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ข)
26. คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง

ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง
ปี 2560
จานวน 2 ครั้ง
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
บุคลากรทุกฝ่าย

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
กากับแถวบัณฑิต

ปัญหา

การแก้ปัญหา

เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
เป็นการพัฒนารูปแบบ ดูแลห้องสอบโครงการ ไม่มี ปัญหาในการ
ไม่มี
การทางานร่วมกันกับ
สอบมาตรฐานวัดความรู้ ปฏิบัติหน้าที่
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ วิชาภาษาไทยและวิชา ตามที่มหาวิทยา
ในมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษปี การศึกษา ลัยมอบหมายและ
2559 เป็นไปด้วยความ การปฏิบัติงาน
เรียบร้อย
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
เป็นการพัฒนารูปแบบ สนับสนุนการสอบ
ผู้เข้าสอบแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่ง
การทางานร่วมกันกับ
ความรู้ความสามารถ
ไม่สุภาพไม่เป็นไป กายให้เรียบร้อย
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ เฉพาะที่เหมาะสมกับ
ตามระเบียบ
ตามระเบียบการ
ในมหาวิทยาลัย
ตาแหน่งเป็นไปด้วย
เข้าสอบ
ความเรียบร้อย
รายงานผลการ
เพื่อให้ การจาหน่าย
ไม่มี ปัญหาในการ
ไม่มี
ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่
ครุภัณฑ ที่ชารุด
ปฏิบัติหน้าที่
ชารุดเห็นควรแทง
เสื่อมสภาพและไม่
ตามที่มหาวิทยา
จาหน่ายให้มหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้ ของ ลัยมอบหมายและ
ดาเนินการต่อไป
กองนโยบายและแผน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปโดยถูกต้องตาม เป็นไปด้วยความ
ระเบียบของทางราชการ เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

มหาวิ ทยาลัยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมตัว
เข้าสอบทุกครั้ง
มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไ ป
ด้วยความเรียบร้อย

ก.พ.ม. | 50

ระบุงานอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 งาน
27. คณะกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2559
จานวน 1 ครั้ง

28. คณะกรรมการขับเคลื่อน ปี 2559
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช จานวน 1 ครั้ง
ภัฏจันทรเกษม

29. คณะกรรมการยกร่าง
ปี 2559
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช จานวน 1 ครั้ง
ภัฏจันทรเกษม พ .ศ. 25612565

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
ข้อมูลที่รวบรวมสามารถ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ ของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประ
สิทธิภาพและเชื่อมโยง
กับพันธกิจ นโยบาย ของ
มหาวิทยาลัย
นาข้อมูลที่รวบรวมมา
เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
ร่วมกันจัดทาแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับพันธกิจ
และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ภาพลักษณ์และความ
เป็นเลิศขอ
ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมที่สะท้อน
อัตลักษณ์ภายใต้พันธ
กิจหลักที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา
เป็นกรอบทิศทางการ
สนับสนุนข้อมูลในการ
ดาเนินงานบนพื้นฐาน
ยกร่าง แผนกลยุทธ์
ของข้อมูลเชิงศักยภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ของมหาวิทยาลัย รวมถึง จันทรเกษม พ
.ศ.
สอดคล้องและเชื่อมโยง 2561- 2565 เพื่อ ให้

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิ บัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติ งานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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30. คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พ.ศ. 2560

1. รายงาน
ปริมาณงาน

ปี 2560
จานวน 1 ครั้ง

31 . คณะกรรมการจัดทา
ปี 2560
ข้อมูลประกอบการดาเนินงาน จานวน 1 ครั้ง
ตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม (Reprofiling)

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
กับพันธกิจมหาวิทยาลัย
นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
เป็นกรอบทิศทางการ
ดาเนินงานและการ
บริหารจัดการต่างๆ
ให้กับมหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานของข้อมูล
เชิงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
มีกรอบและแนวทางการ
ปรับยุทธศาสตร์อุดม
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(Reprofiling) นาเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยและ
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ .)
โดยสอดคล้องกับ
นโยบาย การปรับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
กลุ่มใหม่

ปัญหา
3. การนาไปใช้
ประโยชน์
สอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นไปด้วยความ
กับพันธกิจมหาวิทยาลัย เรียบร้อย
ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน วิเคราะห์
ร่วมกับบริบทที่เปลี่ยน
ไปของสภาพแวดล้อม
และบริบทต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนแปลงไป
จัดทาข้อมูลประกอบการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
การปรับยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (Reprofiling) ตาม
แบบฟอร์มที่สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ( สกอ .)
กาหนด

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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32. คณะกรรมการหรือเจ้า
หน้าที่ดาเนินการสอบภาค
ความรู้ความสามารถและ
ทักษะทั่วไป (ภาค ก)
ครั้งที่ 1/2560
และครั้งที่ 2/2560
33. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการประชุม คณะกรรม
การพัฒนามหาวิทยาลัยด้าน
การเงิน งบประมาณ ฯ

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2560
จานวน 2 ครั้ง

ปี 2560 จานวน 1
ครั้ง

34 . คณะกรรมการ
ปี 2560
ดาเนินงานเตรียมการประเมิน จานวน 2 ครั้ง
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity
and
Transparency Assessment
: ITA) ประจาปีงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
เป็นการพัฒนารูปแบบ
การทางานร่วมกันกับ
บุคลากรหน่วยงานอื่นๆ
ในมหาวิทยาลัย
จัดทาเอกสารประกอบ
การประชุมคณะกรรม
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ด้าน
การเงิน งบประมาณ
การจัดหารายได้และ
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
นาผลการประเมินมา
ปรับใช้เพื่อการ
บริหารงานของ
หน่วยงานที่เป็นระบบ
และมีความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าสอบแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่ง
ไม่สุภาพไม่เป็นไป กายให้เรียบร้อย
ตามระเบียบ
ตามระเบียบการ
เข้าสอบ

มหาวิทยาลัยได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมตัว
เข้าสอบทุกครั้ง

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานด้าน
งบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัย และแจ้ง
มติคณะกรรมการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

สนับสนุนข้อมูล
ประกอบการรายงานผล
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ITA
ประจาปีงบประมาณ

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดทาข้อมูล
ประกอบการตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA ประจาปีงบประมาณ

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
สนับสนุนการสอบ
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะที่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ปัญหา
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พ.ศ. 2560
35 . คณะกรรมการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
(KM) สานักงานอธิการบดี

1. รายงาน
ปริมาณงาน
ปี 2560
จานวน 1 ครั้ง

36. คณะกรรมการจัดทาแผน ปี 2560
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
จานวน 1 ครั้ง
ราชการประจาปีงบประมาณ
2561 – 2565 สานักงาน
อธิการบดี

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน
สามารถนาแนวทางมาใช้
ในการบริหารจัดการองค์
ความรู้ในการมหาวิทยา
ลัยในเชิงประจักษ์ เป็น
รูปแบบการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่
บุคลากรรุ่นใหม่จนเกิด
เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ
ร่วมกัน
มีกรอบทิศทางการ
ดาเนินงานและการ
บริหารจัดการต่างๆ
ให้กับสานักงาน
อธิการบดีบนพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยรวมถึง
สอดคล้องกับบริบทต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
พ.ศ. 2560
สนับสนุนให้สานักงาน
อธิการบดีเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้และมีการ
จัดการความรู้อย่างเป็น
กระบวนการ ตรงตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดทาแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
2561 –
2565
สานักงานอธิการบดี
วิเคราะห์ร่วมกับบริบทที่
เปลี่ยนไปของ
สภาพแวดล้อม และ
บริบทต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนแปลงไปและนา
รายละเอียดรวมถึง

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

สานักงานอธิการบดีได้มี
แลกเปลี่ยนการจัดการองค์ความรู้
(KM)
ในแต่ละปีจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ
โดยผู้อานวยการกอง ภายใน
สานักงานอธิการบดี

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดทาคาสั่งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
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1. รายงาน
ปริมาณงาน

37. ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการ จานวน 1 ครั้ง
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สานักงานอธิการบดี
ประจาปีการศึกษา 2559

38. คณะกรรมการจัดทา
ปี 2560
กรอบอัตรากาลังบุคลากรสาย จานวน 1 ครั้ง
วิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ปีงบประมาณ พ .ศ.
2562 -2565

ผลการปฏิบัติงาน
2. รายงาน
คุณภาพงาน

3. การนาไปใช้
ประโยชน์
ข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ต่อไป
นาหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการจัดทา
ประกันคุณภาพภายใน รายงานประเมินตนเอง
มาใช้ในการวางแผนการ ของสานักงานอธิการบดี
ทางานในปีงบประมาณ ในการให้ข้อมูลและ
ถัดไป เพื่อให้การทางาน จัดทาเอกสารต่างๆ
มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนดไว้
นาผลการจัดทาข้อมูล
จัดทากรอบอัตรากาลัง
อัตรากาลัง บุคลากรสาย บุคลากรสายวิชาการ
วิชาการ และสายสนับ และสายสนับสนุน
สนุนวิชาการ รายงานผล วิชาการ ปีงบประมาณ
ให้มหาวิทยาลัยทราบ
พ.ศ. 2562 -2565
และนาเสนอคณะกรรม
การบริหารงานบุคคล
และสภามหาวิทยาลัย
ราช ภัฏจันทรเกษม

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

สานักงานอธิการบดี ได้จัดประชุม
เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อประกอบการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ทุกปี

ไม่มี ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่มหาวิทยา
ลัยมอบหมายและ
การปฏิบัติงาน
เป็น ไปด้วยความ
เรียบร้อย

ไม่มี

มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อ
จัดทากรอบอัตรากาลังบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ
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2.4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีฐานข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า/วิจัย
การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีหลักการสาคัญ คือ
การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวง ผลผลิต /โครงการ ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ที่กาหนดให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแต่ละผลผลิต
ตามเกณฑ์ตัวชี้วั ด
ของแผนการปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณประจาปีที่ได้กา
หนดไว้
หรือที่ได้ตกลงไว้กับ
สานักงบประมาณโดยข้อมูลจากการติดตามที่สม่า เสมอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรายงานผล
เพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับให้หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบ ไปพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ ทางานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน /โครงการที่ได้กา หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถแล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด
สานักงบประมาณได้กา หนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประ มาณ เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามโครงสร้างแผนงบประมาณ ผลผลิต /โครงการ งบรายจ่ายและรายการต่าง ๆ เพื่อให้ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีกา หนด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ สานักงบประมาณ ให้ส่วน
ราชการให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โดยจัดส่งเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
เพื่อให้สานักงบประมาณจะได้ติดตามความก้าวหน้าการดา เนินงานของแผนงาน /โครงการ และรวบรวมรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญกับผลสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance) ในระดับต่าง ๆ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
รวมทั้งมอบอานา จและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถ
บริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง
บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็นไปตามแผน
งบประมาณและแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กา หนดไว้ โดยมีการจัดทา ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการ
ปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผล ให้สอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบเปิดเผย
ต่อสาธารณะได้ อีกทั้งใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กา หนด ตลอดจนนาผลการติดตามประเมินผลไปประกอบการ
พิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี และการจัดทางบประมาณในปีงบประมาณต่อไปด้วย
ขอบข่ายการดาเนินงาน
1. แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี (แบบ สงป. 301
และบูรณาการ) เป็นแบบรายงานที่แสดงความเชื่อมโยงแผน /ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับผลผลิต /โครงการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวง แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลาดับ
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2. แบบรายงานแผน /ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิต /โครงการจา แนกตามงบรายจ่าย
(แบบ สงป. 302 และบูรณาการ ) เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ รายงานรายละเอียดของ
งบประมาณจาแนกตามแผนงบประมาณ งบรายจ่าย และรายการ
3. แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบ
เงินอุดหนุน (แบบ สงป. 302/2 และบูรณาการ ) เป็นแบบรายงานให้ส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ รายงาน
สถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลงนามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ สาหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน
4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายการ/โครงการเงินอุดหนุน เป็นแบบรายงานที่ใช้รายงาน
ผลการดา เนินงานของโครงการ /ตัวชี้วัด /งบประมาณ /ประโยชน์ /ปัญหาอุปสรรค / ปัจจัยต่อความสา เร็จ /
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้วยเหตุนี้เองผู้รับการประเมินจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้อง
จัดทา
“แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ ” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์ จาแนกตามผลผลิต /โครงการ/กิจกรรม และใช้ตรวจสอบแผน /ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
กาหนดเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมในอนาคต อีกประการหนึ่งที่
สาคัญคือ การที่มหาวิทยาลัยได้ดา เนินการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การบริหาร งบประมาณของสา นักงบประมาณ ที่มุ้งเน้น การบริหารผลงานตามยุทธศาสตร์ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัยร าชภัฏจันทรเกษมเป็นไป ตาม เป้าหมาย
คณะรัฐมนตรีกาหนด จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. จัดทาแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ
2.
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เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี.
แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................ผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน
(นางสาววาสนา ลักขะนัต)ิ
วันที่ .............................................................
คารับรองผู้บังคับบัญชาระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย/งาน/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าภาค)
ความเห็น  เห็นชอบตามรายงาน
ความเห็นเพิ่มเติม ....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ........................................................
(.......................................................)
วัน/เดือน/ปี
ตาแหน่ง ....................................................... ........./........../........
คารับรองผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (คณบดี/ผู้อานวยการศูนย์/สานัก/สถาบัน/กองฯ)
ความเห็น  เห็นชอบตามรายงาน
ความเห็นเพิ่มเติม ....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ........................................................
(.......................................................)
วัน/เดือน/ปี
ตาแหน่ง ....................................................... ........./........../........
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