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งานนโยบายและแผน

โครงสร้ างของงานนโยบายและแผน
1. โครงสร้ างของงาน (Organization chart)

งานนโยบายและ
แผน

หน่วยแผนงานและ
โครงการ

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ

หน่วยข้อมูลพื้นฐานและ
สารสนเทศ

หน่วยบริ หารทัว่ ไป

2. โครงสร้ างการบริหาร (Administration chart)
หัวหน้ างานนโยบายและ
แผน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป

ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร
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3. โครงสร้ างการปฏิบัติงาน (Activity chart)
หัวหน้ างานนโยบายและแผน
นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
(นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชานาญการ)

หน่วยแผนงานและ
โครงการ

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ

หน่วยข้อมูลพื้นฐานและ
สารสนเทศ

หน่วยบริ หารทัว่ ไป

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิ น
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม
นางสาวอรุ ณี จันทร์ แสง

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิ น
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิ น
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม

นางปาณิ ศา อัคมโภคาสิ น
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4. ภาระงานของงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนด
นโยบาย จัดทาแผนหรื อโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาปรึ กษา ปรับปรุ งแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
4.1 หน่ วยแผนงานและโครงการ
4.1.1 จัดทาแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
4.1.2 รวบรวมและรายงานผลการดาเนิ นงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้า
แผนกลยุทธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน
4.1.3 เสนอแนะหน่วยงานให้ปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้
รับเข้ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
4.1.4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost)
4.1.5 ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ปี
ละ 2 ครั้ง
4.1.6 ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั มหาวิทยาลัย ปี ละ 2 ครั้ง
4.1.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
เป็ นรายไตรมาส
4.1.8 สรุ ปแผนปฏิบตั ิงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์
4.1.9 รวบรวมโครงการและนาเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริ การวิชาการ
แก่สังคม
4.1.10 รายงานผลการดาเนินโครงการบริ การวิชาการเสนอมหาวิทยาลัย
4.1.11 รวบรวมโครงการและนาเสนองบประมาณเกี่ยวกับโครงการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเสนอมหาวิทยาลัย
4.1.12 รายงานผลการดาเนินโครงการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมเสนอ
มหาวิทยาลัย
4.1.13 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.2 หน่ วยแผนงานงบประมาณ
4.2.1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของคณะฯ ทุกหมวดรายจ่าย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได้
4.2.2 เสนอคาขอตั้งงบประมาณ พตส.
4.2.3 เสนอคาขอตั้งขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผู ้
เกษียณอายุราชการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
4.2.4 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จาแนกตาม
แผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
4.2.5 ดาเนินการเสนอของบประมาณกลางปี ทุกหมวดรายจ่าย
4.2.6 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริ งประจาปี งบประมาณ
4.2.7 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณประจาปี
คณะแพทยศาสตร์
4.2.8 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและสารสนเทศ
4.3.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนนิสิตสอบตรง เสนอในรู ปเปรี ยบเทียบ
ประจาปี การศึกษาที่ผา่ นมากับปี การศึกษาปัจจุบนั
4.3.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายวิชาที่เปิ ดสอน จานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนทุกภาควิชา เสนอในรู ปหน่วยกิตนักศึกษา (SCH)
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาปี การศึกษา
4.3.3 จัดทารายงานข้อมูลนิสิตใหม่ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
4.3.4 รวบรวมข้อมูลอาจารย์ขา้ ราชการไปศึกษาอบรม ดูงาน ปฏิบตั ิงานวิจยั
และประชุมทั้งในและต่างประเทศ
4.3.5 จัดทารายงานประจาปี
4.3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 หน่วยบริ หารทัว่ ไป
4.4.1 กากับดูแลการรับ-ส่ งเอกสารของงานนโยบายและแผน
4.4.2 กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน
4.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5.1 กากับดูแลงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
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5. ภาระหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรงานนโยบายและแผน

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
ตาแหน่ ง หัวหน้ างานนโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 กากับดูแลการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของคณะแพทยศาสตร์
1.2 กากับดูแลการคุมและตรวจสอบงบประมาณในการดาเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์
1.3 กากับดูแลการติดตามตัวชี้วดั หลักตามแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์
1.4 กากับดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามตัวชี้วดั
1.5 กากับดูแลการรายงานผลการดาเนินงานในระบบติดตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
1.6 กากับดูแล การดาเนิ นงานเกี่ยวกับโครงการงานวิจยั งานบริ การวิชาการแก่สังคม
และงานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในหมวดเงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์
เสนอมหาวิทยาลัย
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1. กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2. กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตแพทย์
2.3. กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
2.4. กากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี
2.5. กากับดูแล และดาเนินการติดตาม วิเคราะห์ การใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
2.6. กากับคาขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
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3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาแผนการรับนิสิตทุกระดับ ทุกสาขา
3.2 กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย์
3.3
3.4
3.5
3.6

กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทารายงานข้อมูลนิสิตใหม่และผูส้ าเร็ จการศึกษา
กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทารายงานประจาปี
จัดทาการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลักสู ตร
กากับดูแลการสารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน

4. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
4.1. กากับดูแลการรับ-ส่ งเอกสารของงานนโยบายและแผน
4.2. กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน
4.3. กากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมคุณภาพของงานนโยบายและแผน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.1. กากับดูแลงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
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นางสาวบุษยา โฉมฉิน
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วดั ตามแผนกลยุทธ์
1.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ คณะ
แพทยศาสตร์ รายไตรมาส
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ตามพันธกิจคณะแพทยศาสตร์
รายไตรมาส
1.4 รายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วดั และโครงการตามแผนของมหาวิทยาลัย ในระบบ
SWUSAP
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์ พยาบาลเพิ่ม)
2.2 จัดทาการโอนเปลี่ยนแปลงรายการของหมวดงบเงินอุดหนุน
2.3 ลงระบบข้อมูลงบลงทุนในระบบ E-Budget
3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 จัดทาการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลักสู ตร
3.2 จัดทารายงานข้อมูลนิสิตใหม่และผูส้ าเร็ จการศึกษา เสนอในรู ปเปรี ยบเทียบ
3.3 จัดทารายงานประจาปี คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลการลาศึกษาต่อ, ข้อมูลการ
เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ, ข้อมูลอาจารย์
บุคลากร และนิสิตดีเด่น, ข้อมูลทุนการศึกษา, ข้อมูลผลงานวิจยั , ข้อมูลการเป็ น
กรรมการบริ หาร/ดาเนินงาน สถาบัน/องค์กรวิชาชีพ, อาจารย์พิเศษ/วิทยากร, เอกสารคา
สอนและตารา, บทความทางวิชาการ
3.4 สารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวรสสุ คนธ์ อ้ วนผักไหม
ตาแหน่ ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ประสานงานและดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน /แผนระยะปานกลาง
ของคณะแพทยศาสตร์
1.2 ประสานงานเกี่ยวกับโครงการงานวิจยั และงานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในหมวด
เงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์เสนอมหาวิทยาลัย
1.3 คุมและตรวจสอบงบประมาณในการดาเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.2 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
2.3 ดาเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี
2.4 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
2.5 จัดทาคาขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
2.6 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ พตส
3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 ประสานงานจัดทาแผนการรับนิสิตทุกระดับ ทุกสาขา
3.2 ประสานงานและจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย์
4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.5 สารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวอรุ ณี จันทร์ แสง
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริ การวิชาการแก่สังคม ของคณะแพทยศาสตร์เสนอ
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดทาแผนโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1.3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการบริ การวิชาการคณะแพทยศาสตร์รายไตรมาส
2. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
2.1 ดาเนินการและควบคุมการทากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 จัดทาระบบความเสี่ ยงของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2 จัดทางานระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนของคณะแพทยศาสตร์
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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นางปาณิศา อัคมโภคาสิ น
ตาแหน่ ง ผู้ปฏิบัติงานบริ หาร
1. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
1.1 ดาเนินการรับ-ส่ งหนังสื อของงานนโยบายและแผนกับหน่วยสารบรรณและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.2 ลงบันทึกรับหนังสื อ/เอกสาร ของงานนโยบายและแผน
1.3 ดาเนินการร่ าง/พิมพ์โต้ตอบหนังสื อ/เอกสารราชการ
1.4 ดาเนินการพิมพ์หนังสื อ/เอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ดาเนินการจัดแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของงานนโยบายและแผน
1.6 ตรวจนับวัสดุคงเหลือ – เบิกวัสดุสาหรับงานนโยบายและแผน
1.7 ดาเนินการจัดซื้ อ จัดจ้าง พัสดุของงานนโยบายและแผน
1.8 ควบคุมระบบงบประมาณของงานนโยบายและแผน
1.9 ช่วยดาเนินการทากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนระบบงาน

(System Procedure)
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 000 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ขั้นตอนระบบงำน

เรื่ อง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน
สำนักงำนคณบดี

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน...................................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ)

ผูอ้ นุมตั ิ………………………………………………
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ

ตาแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 25 มิ.ย 2562

ตาแหน่ง….........................................................
วันที่ .................................................................

สำเนำฉบับที…
่ ……………….
เอกสำรฉบับ
(
) ควบคุม
(

-

) ไม่ ควบคุม

-14-

สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 000 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
เรื่ อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน
งานนโยบายและแผน

ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องพิจารณา
สัง่ การ

หัวหน้างานรับนโยบาย

หน่วยแผนงาน
และโครงการ

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ

หน่วยข้อมูล
พื้นฐาน
และสารสนเทศ

หน่วยบริ หาร
ทัว่ ไป

ดาเนินการ
ผลผลิต

หัวหน้างานตรวจสอบ

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

จัดเก็บ
-

จัดส่ง
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนงำนนโยบำยและแผน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 000 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
1. วัตถุประสงค์

เพื่อดาเนินงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

3. ขอบเขต

หน่วยแผนงานและโครงการ
หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
หน่วยสารบรรณ

3. คาจากัดความ

ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภายในของ
งานนโยบายและแผน

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

หน่วยแผนงานงบประมาณ
หน่วยวางแผนบุคลากร

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1 งานนโยบายและแผนรับคาสั่งจากผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
5.2 หัวหน้างานนโยบายและแผนพิจารณามอบหมายไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
5.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการและนาผลผลิตเสนอต่อหัวหน้างาน
5.4 หัวหน้างานตรวจสอบ
- เห็นด้วย จัดส่ งหน่วยงานที่ขอข้อมูล และจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 ชุด
- ไม่เห็นด้วย ผูร้ ับผิดชอบกลับไปดาเนินการใหม่

-
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ขั้นตอนระบบงำน

เรื่ อง

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
สำนักงำนคณบดี

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน...................................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ)

ผูอ้ นุมตั ิ………………………………………………
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ

ตาแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 25 มิ.ย 2562

ตาแหน่ง….........................................................
วันที่ .................................................................

สำเนำฉบับที…
่ ……………….
เอกสำรฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
Flow chart เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะแพทยศาสตร์
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พิจารณากาหนดวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการ
บริ หารคณะแพทยศาสตร์

ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์

เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์

เห็นชอบ

ประกาศใช้แผนกลยุทธ์

ไม่เห็นชอบ
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จัดทาโครงการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยภาควิชา/
หน่วยงาน
รวบรวมโครงการโดยงานนโยบายและแผน

พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี โดยคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

เห็นชอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน รายไตรมาส/
6 เดือน

ไม่เห็นชอบ
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์
2. เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์
3. เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี คณะแพทยศาสตร์

2. ขอบเขต

โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3. คาจากัดความ

งาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะแพทยศาสตร์

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1. งานนโยบายและแผน แจ้งทุกภาควิชา/หน่วยงาน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ในภาพของคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5.2. งานนโยบายและแผนรวบรวม และวิเคราะห์ แยกแยะ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ของภาควิชา/หน่วยงาน เสนอที่ประชุมกรรมการบริ หารคณะฯ
พิจารณาเพื่อกาหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ของคณะแพทยศาสตร์
5.3. จัดทาประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์
5.4. เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ หลังแก้ไขจาก
การประชาพิจารณ์
5.5. ประกาศใช้แผนกลยุทธ์
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
5.6 งานนโยบายและแผนแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
5.7 งานนโยบายและแผนรวบรวมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณและโครงการฯ พิจารณา
5.8 สรุ ปร่ างแผนปฏิบตั ิการคณะแพทยศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
5.9 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ทราบและดาเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
5.10 ทบทวนแผนปฏิบตั ิการกลางปี
5.11 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดาเนิ นตามตัวชี้วดั หลักตามแผนยุทธศาสตร์
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
5.12 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดาเนิ นตามตัวชี้วดั โครงการ เป็ นรายไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
ปฏิทนิ กำหนดกำรดำเนินกิจกรรม
ลำดับ
1

ระยะเวลำ
มกราคม

กิจกรรม
ทบทวนและวิเคราะห์ SWOT

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน
งานนโยบายและ
แผน

เสนอ
คณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน

2

กุมภาพันธ์มีนาคม

ทบทวนแผนปฏิบตั ิการกลางปี

3

มีนาคม

รวบรวม SWOT เสนอ
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
พิจารณา SWOT เพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
ฉบับทบทวนประจาปี

งานนโยบายและ
แผน

คณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ

4

เมษายน –
พฤษภาคม

งานนโยบายและ
แผน

ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรทุก
ภาควิชา/หน่วยงาน

5

มิถุนายน

นาแผนกลยุทธ์ฉบับประชา
พิจารณ์ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ
พิจารณาและประกาศใช้แผน
กลยุทธ์
เสนอภาควิชา/หน่วยงานจัดทา
โครงการตามแผนกลยุทธ์และ
พิจารณากลัน่ กรองโครงการ
เสนอแผนปฏิบตั ิการประจาปี ต่อ
ที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
และประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

งานนโยบายและ
แผน

คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

6

กรกฎาคม –
กันยายน

งานนโยบายและ
แผน

กรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณและ
โครงการ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน

7

ตุลาคม

งานนโยบายและ
แผน

- 22 -

สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะแพทยศำสตร์
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 001 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
ปฏิทนิ กำหนดกำรดำเนินกิจกรรม (ต่ อ)
ลำดับ
8
9

ระยะเวลำ
เมษายน/
กันยายน
มกราคม/
เมษายน/
กรกฎาคม/
กันยายน

กิจกรรม
ติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
ติดตามผลการดาเนินโครงการ
รายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

เสนอ
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ
คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12
6.3 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
6.4 แผนกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์
6.5 แบบเสนอโครงการ คณะแพทยศาสตร์
6.2 แบบรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ
7. แฟ้มเอกสาร
เรื่ อง
1. แบบรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ

ผูเ้ ก็บรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 002 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ขั้นตอนระบบงำน

เรื่ อง

ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
สำนักงำนคณบดี

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน.............................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ)

ผูอ้ นุมตั ิ…………………………………………
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ

ตาแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 25 มิ.ย. 2562

ตาแหน่ง ........................................................
วันที่ .................................................................

สำเนำฉบับที…
่ ……………….
เอกสำรฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 002 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
Flow chart เรื่ องกำรจัดทำงบประมำณ
มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการจัดทางบประมาณ

เสนอข้อมูลทางด้านงบประมาณประกอบการพิจารณา
นโยบายต่อกรรมการบริ หารคณะ

คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
กาหนดนโยบายการจัดทางบประมาณ
()
เสนอกรรมการคณะฯ พิจารณา
กาหนดนโยบาย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ
()
ภาควิชา/หน่วยงาน
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รวบรวมและสรุ ปรายละเอียด

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
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จัดทารายละเอียดที่ผา่ นความความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณฯ
ที่ผา่ นความความเห็นชอบแล้ว

เสนอมหาวิทยาลัย

แจ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากสานักงบประมาณ
(กองแผนงาน)

แจ้งหน่วยงาน/ภาควิชา

ไม่เห็นชอบกลับไปสรุ ป
รายละเอียด
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 002 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
1. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงระบบงาน และขั้นตอนการจัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ขอบเขต

2.1 การจัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (แผ่นดิน)
2.2 การจัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(ผลิตแพทย์เพิ่ม)
2.3 การจัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

3. คาจากัดความ

งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(งบแผ่นดิน) งบเงินอุดหนุ นจากการผลิตแพทย์เพิม่ และงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1. คณะแพทยศาสตร์รับนโยบายการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
5.2. งานนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการบริ หารฯ กาหนดนโยบายการจัดทางบประมาณ
5.3. คณะกรรมการบริ หารคณะฯ เสนอขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
5.4. งานนโยบายและแผนแจ้งนโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ /
หน่วยงาน จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ
5.5. งานนโยบายและแผนสรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณ พร้อมข้อมูลงบประมาณที่ภาควิชาฯ / หน่วยงาน ได้รับในปี งบประมาณก่อน
5.6. จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณตาม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
5.7. จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
จาแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่าย เสนอมหาวิทยาลัย
5.8. แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 002 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ลำดับ

ระยะเวลำ

1

เมษายน

ปฏิทนิ กำหนดกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
-

1

พฤษภาคม

2

พฤษภาคม

3

มิถุนายน

4

มิถุนายนกรกฎาคม

5

สิ งหาคม

6

กันยายน

7

ตุลาคม

เสนอ

แจ้งหน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องจัดทา
งบประมาณเงินรายได้

แจ้งหน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องจัดทา
- งบประมาณสาขาขาดแคลน/งบผลิต
แพทย์เพิ่ม
- งบรายจ่ายประจาปี
ประชุมพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณเงิน
รายได้
ส่งงบประมาณเงินรายได้ต่อมหาวิทยาลัย
ประชุมพิจารณากลัน่ กรอง
- งบประมาณสาขาขาดแคลน
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี (แผ่นดิน)
แจ้งรายการงบประมาณสาขาขาดแคลนที่
ได้รับจัดสรรต่อภาควิชา/หน่วยงาน
ส่งงบประมาณสาขาขาดแคลนต่อ
มหาวิทยาลัย
ส่งงบประมาณรายจ่ายประจาปี (แผ่นดิน) ต่อ
มหาวิทยาลัย

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 เอกสารประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.2 เอกสารรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.3 เอกสารรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

งานนโยบายและ
แผน

ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ
มหาวิทยาลัย

งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณ

มหาวิทยาลัย
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 002 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
เรื่ อง
1. เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. เอกสารคาขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุ น
3. เอกสารคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

ผูเ้ ก็บรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 003 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ขั้นตอนระบบงำน

เรื่ อง

ขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน
สำนักงำนคณบดี

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน……………………………………….
(นางสาวนิตยา ขวัญสุวรรณ)

ผูอ้ นุมตั ิ………………………………………..
ประธานกรรมการประกันคุณภาพ

ตาแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 25 มิ.ย. 2562

ตาแหน่ง ......................................................
วันที่ ............................................................

สำเนำฉบับที…
่ ……………….
เอกสำรฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 003 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
Flow chart เรื่ องขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน

รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงาน

วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล

หัวหน้างานตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

จัดทาเป็ นรู ปเล่ม/CD

จัดเก็บ

เผยแพร่ (งานบริ หารและธุรการ)
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 003 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน
1. วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงระบบงานและขั้นตอน การจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. ขอบเขต

การจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านงบประมาณ บุคลากร นิสิต การจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สังคม และงานอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. คาจากัดความ

ระบบข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านงบประมาณ บุคลากร นิสิต กิจกรรมต่าง ๆ
ของคณะแพทยศาสตร์ โดยเริ่ มจากการเก็บรักษารวบรวมข้อมูล จากภาควิชา/หน่วยงาน
วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล จัดรวบรวมและเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1 จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล จากภาควิชาฯ/หน่วยงาน
5.2 นาข้อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์/สังเคราะห์
5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
5.4 เรี ยบเรี ยงข้อมูล นาเสนอเป็ นรู ปเล่ม
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สำนักงำนคณบดี
ขั้นตอนระบบงำน (System Procedure)
กำรแก้ไขครั้งที่ 13
คณะแพทยศำสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนกำรจัดทำระบบข้ อมูลพืน้ ฐำน
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หมำยเลขเอกสำร P – PP - 003 - 13
จัดทำโดย งำนนโยบำยและแผน

ลำดับ

ระยะเวลำ

1
2

พฤษภาคมมิถุนายน
กรกฏาคม

3

สิ งหาคม

4

ตุลาคม –
พฤศจิกายน
ธันวาคม

5
6

มกราคมกุมภาพันธ์

ปฏิทนิ กำหนดกำรดำเนินกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลนิสิตใหม่
สรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลนิสิตใหม่
จัดทารู ปเล่ม/cd ข้อมูลนิสิตใหม่ และเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปี
สรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลรายงาน
ประจาปี
จัดทารู ปเล่ม/CD เผยแพร่ ขอ้ มูล

งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 รายงานประจาปี
6.2 ข้อมูลนิสิตใหม่

7. เอกสารแนบ
เรื่ อง
1. แบบกรอกผลงานประจาปี

ผูเ้ ก็บรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เสนอ
งานบริ การการศึกษา
และฝ่ ายกิจการนิสิต
หัวหน้างานนโยบาย
และแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผูบ้ ริ หาร /ภาควิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้างาน/ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร /ภาควิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(Work Instruction)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

รหัส : W-PP-001-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แจ้งผูบ้ ริ หาร/ ภาควิชา/หน่วยงานทบทวนวิสยั ทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์

ก.ค.

แจ้งผลการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ SWOT
ต่อผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน

แจ้งผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้
สอดคล้องวิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์

ไม่ถูกต้อง

ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน
โครงการคณะแพทยศาสตร์

ส.ค.

ถูกต้อง

สรุ ปแผนการปฏิบตั ิการประจาปี
คณะแพทยศาสตร์

แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน

ก.ย.

ต.ค.
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี

รหัส : W-PP-001-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี คณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ SWOT และ KPI คณะแพทยศาสตร์
4.2 แบบฟอร์มการเสนอโครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ SWOT
และ KPI คณะแพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 แจ้งผูบ้ ริ หาร/ ภาควิชา/หน่วยงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์
6.2 งานนโยบายและแผนสรุ ปข้อมูลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ แจ้งต่อผูบ้ ริ หาร/
ภาควิชา และหน่วยงาน
6.3 แจ้งผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และKPI
6.4 ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนโครงการคณะแพทยศาสตร์
6.5 สรุ ปแผนการปฏิบตั ิการประจาปี คณะแพทยศาสตร์
6.6 แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทาโครงการบริการวิชาการ

รหัส : W-PP-002-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทาโครงการบริ การวิชาการ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการบริ การ
วิชาการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

แก้ไข

เม.ย. – พ.ค.

ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุ ปโครงการ
บริ การวิชาการ

ถูกต้อง

ไม่ผา่ น

พิจารณาโครงการบริ การวิชาการโดย
คณะกรรมการบริ การวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย

มิ.ย.

ผ่าน

เสนอมหาวิทยาลัย
ก.ค.

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรร
ต.ค.

แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทาโครงการบริการวิชาการ

รหัส : W-PP-002-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดทาโครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการบริ การวิชาการ
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการบริ การวิชาการที่บูรณาการร่ วมกับงานการเรี ยนการสอน
และหรื องานวิจยั

6. รายละเอียด

: 6.1 แจ้งผูบ้ ริ หาร/ ภาควิชา/หน่วยงานจัดทาโครงการบริ การวิชาการที่
บูรณาการร่ วมกับการเรี ยนการสอน และหรื อ งานวิจยั
6.2 งานนโยบายตรวจสอบความถูกต้องและสรุ ปโครงการบริ การ
วิชาการ
6.3 คณะกรรมการบริ การวิชาการคณะแพทยศาสตร์พิจารณาโครงการ
ของหน่วยงาน/ภาควิชา
6.4 งานนโยบายและแผนจัดส่ งโครงการบริ การวิชาการเพื่อเสนอขอ
ต่อมหาวิทยาลัย
6.5 มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรรโครงการบริ การวิชาการ
6.6 แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ

รหัส : W-PP-003-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ
ภาควิชา/หน่วยงานเสนอจัดทาโครงการ
ที่ได้รับอนุมตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการ

ต.ค. – ก.ค.

ต.ค. – ก.ค.

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้างานตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ต.ค. – ก.ค.

ถูกต้อง

ไม่อนุมตั ิ

ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องพิจารณา
อนุมตั ิ

ต.ค. – ก.ค.

อนุมตั ิ

จัดเก็บสาเนาในรู ปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

รวบรวบสรุ ปโครงการที่ขอ
อนุมตั ิส่งงานคลังทุกเดือน

ต้นเรื่ องคืนภาควิชา/
หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ

รหัส : W-PP-003-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อคุมงบประมาณของโครงการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแผน

3. ขอบข่าย

: โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
4.2 แบบรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่อยูภ่ ายใต้แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอจัดทาโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
6.2 งานนโยบายและแผนบันทึกการจัดทาโครงการและงบประมาณ รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
ตัวชี้วดั และอื่น ๆ เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจอนุมตั ิจดั โครงการ
6.3 ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
6.4 ต้นเรื่ องส่ งคืนเจ้าของโครงการ งานนโยบายและแผนจัดทาสาเนาใน
รู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรายงานโครงการและ
งบประมาณที่ขออนุมตั ิต่องานคลังทุกเดือน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

รหัส : W-PP-004-13

เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ
แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน รายงานผล
การปฏิบตั ิงานแต่ละโครงการ

ไม่ถูกต้อง

จัดเก็บรวบรวมตัวชี้วดั และ ผลการ
ดาเนินงาน/โครงการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ธ.ค. /มี.ค. /มิ.ย./ก.ย.

วิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิเคราะห์

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค.

จัดทารายงานรายไตรมาส

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค.

หัวหน้างานตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอคณะกรรมการบริ หารคณะ

จัดเก็บเพื่อเป็ นข้อมูลในการตั้ง
งบประมาณปี ถัดไป

แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ

รหัส : W-PP-004-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแผน

3. ขอบข่าย

: โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
4.2 แบบรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่อยูภ่ ายใต้แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 แจ้งภาควิชาส่ งข้อมูล
6.2 ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการดาเนิ นงาน/โครงการ จากผูเ้ กี่ยวข้อง
6.3 สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.4 สรุ ปเป็ นรายงาน
6.5 แจ้งเจ้าของโครงการ
6.6 เสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อเป็ นข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณปี ถัดไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP)

รหัส : W-PP-005-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ

ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการ
ดาเนินงาน/โครงการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ก.พ. /ส.ค.

กรอกข้อมูลลงระบบ SWU SAP

มี.ค. / ก.ย./

เสนอคณะกรรมการประจาคณะ ฯ

พิจารณา

เห็นชอบ

ส่งข้อมูลทางระบบ SWU SAP
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

มี.ค. / ก.ย./
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หน่ วยแผนงานและโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-005-13

เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP)

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีส่วนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
: โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย
4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4.2 ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (SWU SAP)
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

6. รายละเอียด

: 6.1 รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน)
6.2 ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการดาเนิ นงาน/โครงการ จากผูเ้ กี่ยวข้อง
6.3 ลงข้อมูลและหลักฐาน ในระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU SAP)
6.4 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
6.5 คลิกส่ งข้อมูลในระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU SAP)
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

-44-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 4

Flow chat เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย
แจ้งที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ
เพื่อชี้ แจงนโยบาย และหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ

ภาควิชา/หน่ วยงานจัดทา
รายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

พ.ค. – มิ.ย.

งานนโยบายและแผน รวบรวม และสรุ ปรายละเอียด
คาขอตั้งงบฯ

มิ.ย.

งานนโยบายและแผน จัดหมวดหมู่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์
ตรวจสอบชื่อรายการและรายละเอียด

ก.ค.

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณจัดสรรงบประมาณ
(งบประมาณ)
เห็นชอบ

ส.ค.

จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณฯ
ที่ผา่ นความเห็นชอบแล้ว

ก.ย.

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต.ค.

เห็นชอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 4

ทาสาเนา
(งานบริ หารและธุรการ)

ต.ค.

เสนอกองแผนงาน

ต.ค.

มหาวิทยาลัยแจ้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ต.ค. ปี ถดั ไป

แจ้งภาควิชา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค. ปี ถดั ไป
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 3 จาก 4

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 เอกสารประกอบการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณ....
4.2 คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของภาควิชาฯ/หน่วยงาน
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็ นงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยการ
ออกเป็ นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ จาแนก
ตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 4 จาก 4

6. รายละเอียด
6.1. รับนโยบายการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
6.2. เสนอคณะฯโดยคณะกรรมการบริ หารกาหนดนโยบายการจัดทา
งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.3. เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการ
จัดทางบประมาณ
6.4. แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทา
งบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ / หน่วยงาน จัดทารายละเอียดคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.5. สรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พร้อมข้อมูลงบประมาณที่ภาควิชาฯ / หน่วยงาน ได้รับใน
ปี งบประมาณก่อน
6.6. เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียด
คาขอตั้งงบประมาณ
6.7. จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จาแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่ายเสนอ
มหาวิทยาลัย
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-007-13

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์ เพิม่ )

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิม่ )
รับทราบวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
เสนอข้อมูลทางด้านงบประมาณประกอบการพิจารณา
ต่อกรรมการบริ หารคณะฯ
คณะกรรมการบริ หารคณะพิจารณากาหนดนโยบายการ
จัดทางบประมาณ (อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

แจ้งนโยบายการจัดทางบประมาณต่อภาควิชา/หน่วยงาน

ไม่เห็นชอบ

แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงานจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ

พ.ค.

สรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณฯ
(ตรวจสอบหมวดหมู่ชื่อรายการ)

มิ.ย.

คณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ก.ค

เห็นชอบ

แจ้งงานพัสดุตรวจสอบชื่อรายการและรายละเอียด
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส.ค

เห็นชอบ

จัดทารายละเอียดคาขอฉบับสมบูรณ์

จัดเก็บ

แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน

ส่งกองคลัง

ก.ย
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-007-13

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์ เพิม่ )

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาขาดแคลน

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คาขอตั้งงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 คณะแพทยศาสตร์รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 งานนโยบายและแผน จัดทารายละเอียด รายจ่ายผูกพัน และสรุ ปวงเงินที่เหลือ
เสนอผูบ้ ริ หารคณะฯ พิจารณากาหนดแนวทางการจัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณโครงการเร่ งผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
6.3 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณตามแนวทาง
ในข้อ 6.2
6.4 งานนโยบายและแผน สรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ พิจารณา
6.5 งานนโยบายและแผนเสนองานพัสดุตรวจสอบรายชื่อรายการงบลงทุน
6.5 งานนโยบายและแผน จัดทารายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณที่ผา่ นความเห็นชอบ
ในข้อ 6.4 เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
6.6 เสนอรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุ น ที่ผา่ นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะแล้ว ต่อกองคลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

รหัส : W-PP-008-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
รับทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
พ.ค.

จาแนกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหลักสูตร
รวบรวมรายจ่ายประจาปี ที่ตอ้ งจัดสรร (งบบุคลากร)
เสนอวงเงินที่เหลือเพื่อจัดสรร (เสนอผูบ้ ริ หาร)
กรรมการบริ หารกาหนดนโยบาย
คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
กาหนดนโยบายการจัดทา

ไม่เห็นชอบ

พ.ค.

เห็นชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา จัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
(คณะแพทยศาสตร์)

พ.ค.

สรุ ปรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณฯ

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการกลัน่ กรองบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

มิ.ย

เห็นชอบ

คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

มิ.ย

เห็นชอบ

จัดทารายละเอียดคาขอฉบับสมบูรณ์

จัดเก็บ

ส่งกองแผนงาน

แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

ก.ค
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

รหัส : W-PP-007-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจาปี
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณเงินรายได้ เป็ นงบประมาณที่หน่วยงานมีรายได้ตามมาตรา 11
แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2541

6. รายละเอียด

: 6.1 รับทราบ วงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 จัดทารายละเอียดรายจ่ายประจาของเงินรายได้ และสรุ ปวงเงินที่เหลือเสนอ
ผูบ้ ริ หารคณะฯ พิจารณากาหนดแนวทางการจัดทารายละเอียดคาของบประมาณ
เงินรายได้
6.3 แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้
ตามแนวทางในข้อ 6.2
6.4 สรุ ปรายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้ เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ พิจารณาจัดสรร
6.5 จัดทารายละเอียดคาของบประมาณที่ผา่ นความเห็นชอบ ในข้อ 6.4 เสนอ
มหาวิทยาลัย
6.6 เสนอคณะกรรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
6.7 ส่ งรายละเอียดคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ เสนอต่อกองแผนงาน
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-009-13

เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้ งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

รวบรวมข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ

สรุ ป วิเคราะห์

รายงานต่อที่คณะกรรมการติดตาม
การใช้งบประมาณ

เสนอผูบ้ ริ หาร กาหนดมาตรการ
และนโยบาย

เห็นชอบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

ไม่เห็นชอบ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-009-13

เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: งบประมาณแผ่นดิน งบสาขาขาดแคลน งบประมาณเงินรายได้

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 ภาควิชา/หน่วยงาน
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน
จากงานคลังและพัสดุ
6.2 งานนโยบายและแผนสรุ ป วิเคราะห์การใช้งบประมาณ เทียบกับแผน
6.3 รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมเร่ งรัดติดตามการใช้งบประมาณ
6.4 สรุ ปรายละเอียดจากที่ประชุม เสนอผูบ้ ริ หารรับทราบและกาหนด
นโยบาย
6.5 แจ้งภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หน่ วยวางแผนบุคลากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-010-13

เรื่ อง การจ้ างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจ้ างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
รับทรำบนโยบำยจำกมหำวิทยำลัย
งานนโยบายและแผนเสนอผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. – พ.ย.

แจ้งภำควิชำ
รวบรวมข้อมูลจำกภำควิชำ

ไม่เห็นด้วย

นาเสนอคณะกรรมการประจา
คณะพิจารณาสัง่ การ

ธ.ค

เห็นด้วย

จัดทำรำยละเอียดกำรจ้ำงผูม้ ีควำมรู ้ควำมสำมำรถพิเศษ
เป็ นอำจำรย์ และผูเ้ กษียณอำยุรำชกำรปฏิบตั ิงำน
ในมหำวิทยำลัย

ส่งกองแผนงาน

ม.ค

กองแผนงำนแจ้งกำรจัดสรร
ต่อคณะแพทยศำสตร์

ต.ค.

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
(งานคลัง งานบริ หารและธุรการ ภาควิชา)

ต.ค.
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หน่ วยวางแผนบุคลากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-010-13

เรื่ อง การจ้ างผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อ จ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในคณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: อาจารย์/ผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เกษียณอายุราชการ

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: แบบคาขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5. นิยาม

: อาจารย์/ผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เกษียณอายุราชการ เพื่อช่วยสอนหรื อให้
คาปรึ กษาแก่นิสิตแพทย์ ซึ่ งเป็ นวิชาสาขาที่ขาดแคลน

6. รายละเอียด

:
6.1 รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลัย แล้วนาเสนอผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
6.2 แจ้งภาควิชา เพื่อติดต่อผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เกษียณอายุราชการมา
ช่วยปฏิบตั ิ งาน พร้อมกับจัดทารายละเอียดส่ งมายังงานนโยบายและแผน
6.3 รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา และจัดทาแบบคาขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
พิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ส่ งกองแผนงาน
6.4 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรการ ขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
6.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป (งานคลังและพัสดุ งานบริ หารและ
ธุรการ , ภาควิชาที่ได้รับการจัดสรร)

-56-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

รหัส : W-PP-011-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562

เรื่ อง รายงานประจาปี

หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานประจาปี
รวบรวมข้อมูลบุคลากร
และกิจกรรม

รวมรวมข้อมูลบริ การ
วิชาการ

ไม่ถูกต้อง

รวบรวมข้อมูลงบประมาณ

รวบรวมข้อมูลนิสิต

ต.ค.

รวบรวม สรุ ป สังเคราะห์ เรี ยบเรี ยง

ต.ค. – ธ.ค

หัวหน้างานนโยบายและแผน
ตรวจสอบความถูกต้อง

ม.ค. ม.ค.

ถูกต้อง

ม.ค.

ทาสาเนา/CD (ก.พ.)

ส่งหน่วยงานต่าง ๆ
(งานบริ หารและธุรการ)

จัดเก็บ

ก.พ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่ อง รายงานประจาปี

รหัส : W-PP-011-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อรวบรวมภาระงานอาจารย์และข้อมูลคณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ข้อมูลพื้นฐานและอาจารย์คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบกรอกผลงานประจาปี
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: ผลงานประจาปี เป็ นกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรปฏิบตั ิ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา ถึงเดือนกันยายนปี ปั จจุบนั

6. รายละเอียด

: 6.1 จัดทาแบบกรอกผลงานประจาปี ส่ งให้ภาควิชาฯ/ หน่วยงานกรอกข้อมูล
6.2 นาข้อมูลที่ได้มาสรุ ป จาแนกตามกิจกรรม
6.3 จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
6.4 จัดเก็บข้อมูลลงแผ่นซีดี
6.5 เผยแพร่ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่ อง การจัดทาข้ อมูลนิสิตใหม่

รหัส : W-PP-012-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทาข้ อมูลนิสิตใหม่
ส.ค.

ประสำนงำนขอข้อมูลนิสิตใหม่

ไม่เห็นด้วย

รับแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ (ก.ย.)

ก.ย.

วิเครำะห์และสรุ ปผลกำรวิเครำะห์ (ก.ย.)

ก.ย.

ตรวจสอบควำมถูกต้อง
หัวหน้ำงำนโยบำยและแผน( ต.ค.)

ต.ค.

เห็นด้วย

ธ.ค.

จัดทำต้นฉบับ (ธ.ค.)

ทำสำเนำ/ CD

แจ้งที่ประชุมกรรมกำรคณะฯ

ส่งหน่วยงานต่าง ๆ
(งานบริ หารและธุรการ)

จัดเก็บ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่ อง การจัดทาข้ อมูลนิสิตใหม่

รหัส : W-PP-012-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงำน

: นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลนิสิตใหม่ประจำปี กำรศึกษำ

3. ขอบข่ำย

: นิสิตคณะแพทยศำสตร์ ชั้นปี ที่ 1

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบกรอกประวัตินิสิตแพทย์
4.2 เจ้ำหน้ำที่ผดู ้ ำเนินกำร

5. นิยำม

: ข้อมูลนิสิตใหม่ เป็ นข้อมูลพื้นฐำนของนิสิต ได้แก่ขอ้ มูลส่ วนตัว ข้อมูลของ
บิดำ-มำรดำ และข้อมูลกำรศึกษำ

6. รำยละเอียด

: 6.1 ประสำนขอข้อมูลนิสิตใหม่
6.2 จัดเก็บข้อมูลนิสิตใหม่ จำกงำนบริ กำรกำรศึกษำ
6.3 นำข้อมูลมำสรุ ป วิเครำะห์ นำเสนอ โดยใช้สถิติพ้ืนฐำน (ค่ำร้อยละ)
6.4 ตรวจสอบควำมถูกต้อง
6.5 จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
6.6 จัดเก็บข้อมูลลงแผ่นซี ดี
6.7 แจ้งที่ประชุมกรรมกำรคณะฯ
6.8 เผยแพร่ แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-013-13

เรื่ อง การวิเคราะห์ ภาระงานสอนต่ อหลักสู ตร (FTES) เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การวิเคราะห์ ภาระงานสอนต่ อหลักสู ตร (FTES)
ขอข้อมูลหลักสูตรแพทยศาสตร์
จากงานบริ การการศึกษา

วิเคราะห์

ไม่เห็นด้วย

เสนอคณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ พิจารณา

เห็นด้วย

จัดเก็บเป็ นข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณ และเปรี ยบเทียบ
อัตรากาลัง

มิ.ย.
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-013-13

เรื่ อง การวิเคราะห์ ภาระงานสอนต่ อหลักสู ตร (FTES) เริ่มใช้ : 01/07/2562
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: 2.1 เพื่อวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสู ตร
2.2 เพื่อนามาจัดสรรงบประมาณให้กบั ภาควิชา/หน่วยงาน

3. ขอบข่าย

: หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คู่มือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มศว
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าเนินการ

5. นิยาม

: ภาระงานสอนต่อหลักสู ตร คือภาระงานสอนของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ ที่
สอนในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยศาสตร์สุขภาพอื่น

6. รายละเอียด

: 6.1 จัดเก็บข้อมูลจากคู่มือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากงานบริ การการศึกษา
6.2 นาข้อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์ นาเสนอ คณะกรรมการประจาคณะ
6.3 จัดเก็บเป็ นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ และเปรี ยบเทียบอัตรากาลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยวางแผนบุคลากร

รหัส : W-PP-014-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562

เรื่ อง สารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

Flow chart เรื่ องสารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

สำรวจควำมต้องกำร
แพทย์ใช้ทุนจำกภำควิชำ

รวบรวมข้อมูลและจัดทำรำยละเอียด
ควำมต้องกำรแพทย์ใช้ทุน

ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมกำร
แพทย์ใช้ทุนพิจำรณำ
เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมกำร
ประจำคณะพิจำรณำ

ไม่เห็นชอบ

จัดเก็บ

เสนอสถำบันบรมรำชชนก

หน้ าที่ 1 จาก 2
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
หน่ วยวางแผนบุคลากร

รหัส : W-PP-014-13
เริ่มใช้ : 01/07/2562

เรื่ อง สารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงำน

: หัวหน้ำงำนและผูบ้ ริ หำร
: นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

2. วัตถุประสงค์

: 2.1 เพื่อสำรวจควำมต้องกำรแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน

3. ขอบข่ำย

: ภำควิชำคณะแพทยศำสตร์ และศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
5. นิยำม

: 4.1 ควำมต้องกำรแพทย์ใช้ทุน
: แพทย์ใช้ทุน คือ นักศึกษำแพทย์ ที่สำเร็ จกำรศึกษำ พบ.

6. รำยละเอียด

: 6.1 สำรวจควำมต้องกำรแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน จำกภำควิชำ
บุคคลและ หน่วยงำนที่เสนอขออัตรำ
6.2 รวมรวมข้อมูล และสรุ ปข้อมูล เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรประจำ
คณะพิจำรณำ
6.3 เมื่อคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำแล้ว นำเสนอต่อสถำบัน
พระบรมรำชชนก
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ข้ อตกลงงานบริการของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว
องค์ ประกอบ
1. การเสนอขออนุมตั ิ
โครงการ

2. การรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

ข้ อตกลง

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
โครงการได้รับอนุมตั ิ
ให้ดาเนินการภายใน 7
วันทาการ

1. ภาควิชา/หน่วยงานเขียนโครงการตาม
แบบฟอร์มการเสนอโครงการ
2. ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอขออนุมตั ิ
โครงการก่อนจัดล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน
3. ภาควิชา/หน่วยงานนาโครงการเสนองาน
คลังและพัสดุเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ก่อนส่ งมายังงานนโยบายและแผน
4. หนังสื อขออนุมตั ิจดั โครงการจาก
หัวหน้าหน่วยงาน (ผ่านรองคณบดีที่
เกี่ยวข้อง)
1. ภาควิชา/หน่วยงานรายงานผลการดาเนิน รายงานผลการดาเนิน
โครงการตามแบบฟอร์มประเมิน
โครงการทุกไตรมาส
โครงการ ภายใน 15 วันทาการหลังเสร็ จ
สิ้ นโครงการ
2. นาเสนอที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
เป็ นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนมกราคม
ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนเมษายน
ไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม
ไตรมาสที่ 4 ภายในเดือนตุลาคม
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องค์ ประกอบ

ข้ อตกลง

3. การจัดทางบประมาณ

1. ภาควิชา/หน่วยงานกรอกรายละเอียด
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรื อ
ขนาดลักษณะ และโครงสร้าง จานวนที่
ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
เหตุผลและความจาเป็ น ลงใน
แบบฟอร์ มคาขอตั้งงบประมาณ
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ครบถ้วน ภายใน 3 สัปดาห์ หรื อตาม
เวลาที่กาหนด
2. แนบใบเสนอราคาคู่เทียบจานวน 3
บริ ษทั
3. กรณี เสนอขอรายการในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ต้องแนบแบบแปลน,
BOQ, TOR และใบเสนอราคา
4. ภาควิชา/หน่วยงานส่ งแบบคาขอตั้ง
งบประมาณ พร้อมไฟล์ มายังงาน
นโยบายและแผน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน
งานนโยบายและแผนจะส่ งกลับให้แก้ไข
5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ใช้หลักเกณฑ์ FTES เป็ น
ตัวกาหนด หรื อเป็ นไปตามนโยบาย
ของคณะแพทยศาสตร์ หรื อข้อตกลงของ
ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้ทาการ
ตกลงกันไว้
6. งานนโยบายและแผน แจ้งงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้ภาควิชาฯ ทราบ
ภายใน 3 วันทาการ

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
สามารถรวบรวมคาขอ
ตั้งส่ งได้ตาม
กาหนดเวลา
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องค์ ประกอบ
4. การจัดทารายงาน
ประจาปี
5. ข้อมูลนิสิตใหม่

ข้ อตกลง
1. ภาควิชาจัดพิมพ์ขอ้ มูลโดยละเอียดตาม
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
1. งานแพทยศาสตรศึกษาและบริ การ
การศึกษา ส่ งข้อมูลนิสิตใหม่ที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ภายในเดือนสิ งหาคมของทุกปี

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
รายงานประจาปี เสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ข้อมูลนิสิตใหม่เสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม
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รายละเอียดการปรับปรุ งคู่มือการปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ 2562
ของงานนโยบายและแผน

1. แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ เป็ นแผนกลยุทธ์
2. ปรับแก้ขอ้ ตกลงเรื่ องการจัดทาข้อมูลนิสิตใหม่ โดยให้งานแพทยศาสตรศึกษาและบริ การการศึกษา
ส่ งข้อมูลนิสิตใหม่ภายในเดือนสิ งหาคม ตามรอบระยะเวลาการเปิ ดเทอมใหม่ และมีกาหนดแล้ว
เสร็ จในเดือนธันวาคม

