คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน

งานนโยบายและแผน

สํา นัก งานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ฉบับปรับปรุง วันที่ 20 มีนาคม 2561

คำนำ
เอกสารคู่มือการปฏิบตั ิงาน งานนโยบายและแผนนี้ จัดทาขึ้นเพื่อแสดงขั้นตอน แผนภูมิ
และวิธีการปฏิบตั ิงานของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้ทราบและ
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน วิธีการปฏิบตั ิงานจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยใน
ปี งบประมาณ 2561 งานนโยบายและแผนมีบุคลากรใหม่จึงมีการปรับภาระงานของบุคลากรงาน
นโยบายและแผน ดังนั้นควรศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด

งานนโยบายและแผน
คณะแพทยศาสตร์

สารบัญ
หน้า
โครงสร้างองค์กร

1

โครงสร้างของงานนโยบายและแผน

2

โครงสร้างการบริ หาร

2

โครงสร้างการปฏิบตั ิงาน

3

ภาระงานของงานนโยบายและแผน

4

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

6

ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
- เรื่ องขั้นตอนการปฏิบตั ิงานงานนโยบายและแผน
- เรื่ องขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
- เรื่ องขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
- เรื่ องขั้นตอนการจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐาน
คู่มือวิธีการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
- เรื่ องการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
- เรื่ องการจัดทาโครงการบริ การวิชาการ
- เรื่ องการคุมงบประมาณโครงการ
- เรื่ องรายงานและติดตามผลการปฏิบตั ิงานโครงการ
- เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มศว (SWU SAP)
- เรื่ องการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เรื่ องการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
(อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม)
- เรื่ องการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
- ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
- เรื่ องการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
- เรื่ องรายงานประจาปี
- เรื่ องการจัดทาข้อมูลนิสิตใหม่

13
16
23
29
34
36
38
40
42
44
48
50
52
54
56
58

- เรื่ องการวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสู ตร (FTES)
- เรื่ องสารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน

60
62

ข้อตกลงงานบริ การของงานนโยบายและแผน

64

รายละเอียดการปรับปรุ งคู่มือ

67

-2-

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 างการปฏิบตั ิงาน (Activity chart)
หัวหน้ างานนโยบายและแผน
นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
(นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชํานาญการ)

หน่วยแผนงานและ
โครงการ

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ

หน่วยข้อมูลพื้นฐานและ
สารสนเทศ

หน่วยบริ หารทัว่ ไป

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิน
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม
นางสาวอรุ ณี จันทร์แสง

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิน
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
นางสาวบุษยา โฉมฉิน
นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม

นางปาณิ ศา อัคมโภคาสิ น
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4. ภาระงานของงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศึกษาวิเคราะห์วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพือ่ ประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรื อโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ให้คาํ แนะนําปรึ กษา ปรับปรุ งแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
4.1 หน่ วยแผนงานและโครงการ
4.1.1 จัดทําแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
4.1.2 รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับเข้า
แผนกลยุทธ์ของคณะเสนอกองแผนงาน
4.1.3 เสนอแนะหน่วยงานให้ปรับเปลี่ยนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้
รับเข้ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
4.1.4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของคณะตลอดแผน (Unit cost)
4.1.5 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ของยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ปี
ละ 2 ครั้ง
4.1.6 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั 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 รวบรวมโครงการและนําเสนองบประมาณเกี่ยวกับงานบริ การวิชาการ
แก่สงั คม
4.1.10 รายงานผลการดําเนินโครงการบริ การวิชาการเสนอมหาวิทยาลัย
4.1.11 รวบรวมโครงการและนําเสนองบประมาณเกี่ยวกับโครงการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเสนอมหาวิทยาลัย
4.1.12 รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมเสนอ
มหาวิทยาลัย
4.1.13 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.2 หน่ วยแผนงานงบประมาณ
4.2.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของคณะฯ ทุกหมวดรายจ่าย
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสาขาขาดแคลน และเงินรายได้
4.2.2 เสนอคําขอตั้งงบประมาณ พตส.
4.2.3 เสนอคําขอตั้งขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผู ้
เกษียณอายุราชการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
4.2.4 รวบรวมการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณและเงินรายได้ จําแนกตาม
แผน/โครงการ และหมวดเงินของคณะฯ
4.2.5 ดําเนินการเสนอของบประมาณกลางปี ทุกหมวดรายจ่าย
4.2.6 วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ และรายจ่ายจริ งประจําปี งบประมาณ
4.2.7 ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณประจําปี
คณะแพทยศาสตร์
4.2.8 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและสารสนเทศ
4.3.1 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนนิสิตสอบตรง เสนอในรู ปเปรี ยบเทียบ
ประจําปี การศึกษาที่ผา่ นมากับปี การศึกษาปัจจุบนั
4.3.2 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรายวิชาที่เปิ ดสอน จํานวน
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนทุกภาควิชา เสนอในรู ปหน่วยกิตนักศึกษา (SCH)
นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ภาระงานสอนของอาจารย์ประจําปี การศึกษา
4.3.3 จัดทํารายงานข้อมูลนิสิตใหม่ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
4.3.4 รวบรวมข้อมูลอาจารย์ขา้ ราชการไปศึกษาอบรม ดูงาน ปฏิบตั ิงานวิจยั
และประชุมทั้งในและต่างประเทศ
4.3.5 จัดทํารายงานประจําปี
4.3.6 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 หน่วยบริ หารทัว่ ไป
4.4.1 กํากับดูแลการรับ-ส่ งเอกสารของงานนโยบายและแผน
4.4.2 กํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน
4.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5.1 กํากับดูแลงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
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5. ภาระหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรงานนโยบายและแผน

นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ
ตําแหน่ ง หัวหน้ างานนโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 กํากับดูแลการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะแพทยศาสตร์
1.2 กํากับดูแลการคุมและตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะ
แพทยศาสตร์
1.3 กํากับดูแลการติดตามตัวชี้วดั หลักตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
1.4 กํากับดูแลการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ของคณะ
แพทยศาสตร์ ตามตัวชี้วดั
1.5 กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.6 กํากับดูแล การดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการงานวิจยั งานบริ การวิชาการแก่สงั คม
และงานทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในหมวดเงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์
เสนอมหาวิทยาลัย
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1. กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2.2. กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตแพทย์
2.3. กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
2.4. กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี
2.5. กํากับดูแล และดําเนินการติดตาม วิเคราะห์ การใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
2.6. กํากับคําขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
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3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําแผนการรับนิสิตทุกระดับ ทุกสาขา
3.2 กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย์
3.3
3.4
3.5
3.6

กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทํารายงานข้อมูลนิสิตใหม่และผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
กํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทํารายงานประจําปี
จัดทําการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลักสู ตร
กํากับดูแลการสํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน

4. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
4.1. กํากับดูแลการรับ-ส่ งเอกสารของงานนโยบายและแผน
4.2. กํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของงานนโยบายและแผน
4.3. กํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมคุณภาพของงานนโยบายและแผน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.1. กํากับดูแลงานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
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นางสาวบุษยา โฉมฉิน
ตําแหน่ ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์
1.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์ รายไตรมาส
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ ตามพันธกิจคณะแพทยศาสตร์
รายไตรมาส
1.4 รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วดั และโครงการตามแผนของมหาวิทยาลัย ในระบบ
SWUSAP
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี (เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์ พยาบาลเพิ่ม)
2.2 จัดทําการโอนเปลี่ยนแปลงรายการของหมวดงบเงินอุดหนุน
2.3 ลงระบบข้อมูลงบลงทุนในระบบ E-Budget
3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 จัดทําการวิเคราะห์ภาระงานสอนตามหลักสู ตร
3.2 จัดทํารายงานข้อมูลนิสิตใหม่และผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เสนอในรู ปเปรี ยบเทียบ
3.3 จัดทํารายงานประจําปี คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลการลาศึกษาต่อ, ข้อมูลการ
เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ, ข้อมูลอาจารย์
บุคลากร และนิสิตดีเด่น, ข้อมูลทุนการศึกษา, ข้อมูลผลงานวิจยั , ข้อมูลการเป็ น
กรรมการบริ หาร/ดําเนินงาน สถาบัน/องค์กรวิชาชีพ, อาจารย์พิเศษ/วิทยากร, เอกสารคํา
สอนและตํารา, บทความทางวิชาการ
3.4 สํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวรสสุ คนธ์ อ้วนผักไหม
ตําแหน่ ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ/แผนระยะปานกลาง
ของคณะแพทยศาสตร์
1.2 ประสานงานเกี่ยวกับโครงการงานวิจยั และงานทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในหมวด
เงินอุดหนุน ของคณะแพทยศาสตร์เสนอมหาวิทยาลัย
1.3 คุมและตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์
2. หน่วยแผนงานงบประมาณ
2.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2.2 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
2.3 ดําเนินการขอตั้งงบประมาณกลางปี
2.4 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์
2.5 จัดทําคําขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
2.6 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ พตส
3. หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
3.1 ประสานงานจัดทําแผนการรับนิสิตทุกระดับ ทุกสาขา
3.2 ประสานงานและจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของนิสิตแพทย์
4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.5 สํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวอรุ ณี จันทร์ แสง
ตําแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
1. หน่วยแผนงานและโครงการ
1.1 ประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม ของคณะแพทยศาสตร์เสนอ
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดทําแผนโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
1.3 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการบริ การวิชาการคณะแพทยศาสตร์รายไตรมาส
2. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
2.1 ดําเนินการและควบคุมการทํากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 จัดทําระบบความเสี่ ยงของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3.2 จัดทํางานระบบคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนของคณะแพทยศาสตร์
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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นางปาณิศา อัคมโภคาสิน
ตําแหน่ ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
1. หน่วยบริ หารทัว่ ไป
1.1 ดําเนินการรับ-ส่ งหนังสื อของงานนโยบายและแผนกับหน่วยสารบรรณและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.2 ลงบันทึกรับหนังสื อ/เอกสาร ของงานนโยบายและแผน
1.3 ดําเนินการร่ าง/พิมพ์โต้ตอบหนังสื อ/เอกสารราชการ
1.4 ดําเนินการพิมพ์หนังสื อ/เอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 ดําเนินการจัดแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ของงานนโยบายและแผน
1.6 ตรวจนับวัสดุคงเหลือ – เบิกวัสดุสาํ หรับงานนโยบายและแผน
1.7 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุของงานนโยบายและแผน
1.8 ควบคุมระบบงบประมาณของงานนโยบายและแผน
1.9 ช่วยดําเนินการทํากิจกรรม 5 ส ของงานนโยบายและแผน
2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนระบบงาน

(System Procedure)
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานงานนโยบายและแผน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 000 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ขั้นตอนระบบงาน

เรื่ อง

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านงานนโยบายและแผน
สํ านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน...................................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ)

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

ตําแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 20 มี.ค. 2561

ตําแหน่ง….........................................................
วันที่ .................................................................

สํ าเนาฉบับที…
่ ……………….
เอกสารฉบับ
(
) ควบคุม
(

-

) ไม่ ควบคุม
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานงานนโยบายและแผน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 000 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
เรื่ อง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานงานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

ผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องพิจารณา
สั่งการ

หัวหน้างานรับนโยบาย

หน่วยแผนงาน
และโครงการ

หน่วยแผนงาน
งบประมาณ

หน่วยข้อมูล
พื้นฐาน

หน่วยบริ หาร
ทัว่ ไป

ดําเนินการ
ผลผลิต

หัวหน้างานตรวจสอบ

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

จัดเก็บ
-

จัดส่ ง
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานงานนโยบายและแผน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 000 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
1. วัตถุประสงค์

เพื่อดําเนินงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน

3. ขอบเขต

หน่วยแผนงานและโครงการ
หน่วยข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ
หน่วยสารบรรณ

3. คําจํากัดความ

ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภายในของ
งานนโยบายและแผน

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสํานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

หน่วยแผนงานงบประมาณ
หน่วยวางแผนบุคลากร

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1 งานนโยบายและแผนรับคําสัง่ จากผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
5.2 หัวหน้างานนโยบายและแผนพิจารณามอบหมายไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
5.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการและนําผลผลิตเสนอต่อหัวหน้างาน
5.4 หัวหน้างานตรวจสอบ
- เห็นด้วย จัดส่ งหน่วยงานที่ขอข้อมูล และจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน 1 ชุด
- ไม่เห็นด้วย ผูร้ ับผิดชอบกลับไปดําเนินการใหม่

-
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ขั้นตอนระบบงาน

เรื่ อง

ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
สํ านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน...................................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ)

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

ตําแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 20 มี.ค. 2561

ตําแหน่ง….........................................................
วันที่ .................................................................

สํ าเนาฉบับที…
่ ……………….
เอกสารฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
Flow chart เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์

วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค คณะแพทยศาสตร์
และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ

พิจารณากําหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริ หาร
คณะแพทยศาสตร์

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

เห็นชอบ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

ไม่เห็นชอบ
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จัดทําโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดย
ภาควิชา/หน่วยงาน
รวบรวมโครงการโดยงานนโยบายและแผน

พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี โดยคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

เห็นชอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการประจําปี

ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน รายไตรมาส/
6 เดือน

ไม่เห็นชอบ
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อกําหนดวิสยั ทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์
2. เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์
3. เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี คณะแพทยศาสตร์

2. ขอบเขต

โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

3. คําจํากัดความ

งาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะแพทยศาสตร์

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสํานักงานคณบดี
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
พิจารณาเพื่อกําหนด/ทบทวน วิสยั ทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์
5.3. จัดทําประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
5.4. เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หลังแก้ไขจาก
การประชาพิจารณ์
5.5. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
5.6 งานนโยบายและแผนแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์
5.7 งานนโยบายและแผนรวบรวมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณและโครงการฯ พิจารณา
5.8 สรุ ปร่ างแผนปฏิบตั ิการคณะแพทยศาสตร์ เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
5.9 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ทราบและดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
5.10 ทบทวนแผนปฏิบตั ิการกลางปี
5.11 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดําเนินตามตัวชี้วดั หลักตามแผนยุทธศาสตร์
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
5.12 งานนโยบายและแผนติดตามผลการดําเนินตามตัวชี้วดั โครงการ เป็ นรายไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
ปฏิทนิ กําหนดการดําเนินกิจกรรม
ลําดับ
1

ระยะเวลา
มกราคม

กิจกรรม
ทบทวนและวิเคราะห์ SWOT

2

กุมภาพันธ์มีนาคม

ทบทวนแผนปฏิบตั ิการกลางปี

3

มีนาคม

4

เมษายน –
พฤษภาคม

รวบรวม SWOT เสนอ
คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
พิจารณา SWOT เพื่อทบทวน
วิสยั ทัศน์และแผนยุทธศาสตร์
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
ฉบับทบทวนประจําปี

5

มิถุนายน

6

กรกฎาคม –
กันยายน

7

ตุลาคม

นําแผนยุทธศาสตร์ฉบับประชา
พิจารณ์ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ
พิจารณาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์
เสนอภาควิชา/หน่วยงานจัดทํา
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
และพิจารณากลัน่ กรองโครงการ
เสนอแผนปฏิบตั ิการประจําปี ต่อ
ที่ประชุมกรรมการประจําคณะ
และประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน
งานนโยบายและ
แผน

เสนอ
คณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน

งานนโยบายและ
แผน

คณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ

งานนโยบายและ
แผน

ผูบ้ ริ หาร และ
บุคลากรทุก
ภาควิชา/หน่วยงาน

งานนโยบายและ
แผน

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

งานนโยบายและ
แผน

กรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณและ
โครงการ
ผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/
หน่วยงาน

งานนโยบายและ
แผน
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 001 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
ปฏิทนิ กําหนดการดําเนินกิจกรรม (ต่ อ)
ลําดับ
8
9

ระยะเวลา
เมษายน/
กันยายน
มกราคม/
เมษายน/
กรกฎาคม/
กันยายน

กิจกรรม
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
ติดตามผลการดําเนินโครงการ
รายไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและ
แผน
งานนโยบายและ
แผน

เสนอ
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

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

ผูเ้ ก็บรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 002 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ขั้นตอนระบบงาน

เรื่ อง

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
สํ านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน.............................................................
(นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ)

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

ตําแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 20 มี.ค. 2561

ตําแหน่ง ........................................................
วันที่ .................................................................

สํ าเนาฉบับที…
่ ……………….
เอกสารฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 002 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
Flow chart เรื่ องการจัดทํางบประมาณ
มหาวิทยาลัยแจ้งนโยบายการจัดทํางบประมาณ

เสนอข้อมูลทางด้านงบประมาณประกอบการพิจารณา
นโยบายต่อกรรมการบริ หารคณะ

คณะกรรมการบริ หารคณะฯ
กําหนดนโยบายการจัดทํางบประมาณ

เสนอกรรมการคณะฯ พิจารณา
กําหนดนโยบาย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เสนอคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ
ภาควิชา/หน่วยงาน
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รวบรวมและสรุ ปรายละเอียด

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณพิจารณาจัดสรร
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
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จัดทํารายละเอียดที่ผา่ นความความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ

คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณฯ
ที่ผา่ นความความเห็นชอบแล้ว

เสนอมหาวิทยาลัย

แจ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ
(กองแผนงาน)

แจ้งหน่วยงาน/ภาควิชา

ไม่เห็นชอบกลับไปสรุ ป
รายละเอียด
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 002 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
1. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงระบบงาน และขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. ขอบเขต

2.1 การจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี (แผ่นดิน)
2.2 การจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน(ผลิตแพทย์เพิ่ม)
2.3 การจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

3. คําจํากัดความ

งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
(งบแผ่นดิน) งบเงินอุดหนุนจากการผลิตแพทย์เพิม่ และงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้

4. ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หัวหน้างานนโยบายและแผน
เลขานุการสํานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1. คณะแพทยศาสตร์รับนโยบายการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
5.2. งานนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการบริ หารฯ กําหนดนโยบายการจัดทํางบประมาณ
5.3. คณะกรรมการบริ หารคณะฯ เสนอขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
5.4. งานนโยบายและแผนแจ้งนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ /
หน่วยงาน จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ
5.5. งานนโยบายและแผนสรุ ปรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณ พร้อมข้อมูลงบประมาณที่ภาควิชาฯ / หน่วยงาน ได้รับในปี งบประมาณก่อน
5.6. จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณตาม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
5.7. จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
จําแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่าย เสนอมหาวิทยาลัย
5.8. แจ้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 002 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ลําดับ

ระยะเวลา

1

เมษายน

ปฏิทนิ กําหนดการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
-

1

พฤษภาคม

2

พฤษภาคม

3

มิถุนายน

4

มิถุนายนกรกฎาคม

5

สิ งหาคม

6

กันยายน

7

ตุลาคม

เสนอ

แจ้งหน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องจัดทํา
งบประมาณเงินรายได้

แจ้งหน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้องจัดทํา
- งบประมาณสาขาขาดแคลน/งบผลิต
แพทย์เพิ่ม
- งบรายจ่ายประจําปี
ประชุมพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณเงิน
รายได้
ส่ งงบประมาณเงินรายได้ต่อมหาวิทยาลัย
ประชุมพิจารณากลัน่ กรอง
- งบประมาณสาขาขาดแคลน
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี (แผ่นดิน)
แจ้งรายการงบประมาณสาขาขาดแคลนที่
ได้รับจัดสรรต่อภาควิชา/หน่วยงาน
ส่ งงบประมาณสาขาขาดแคลนต่อ
มหาวิทยาลัย
ส่ งงบประมาณรายจ่ายประจําปี (แผ่นดิน) ต่อ
มหาวิทยาลัย

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 เอกสารประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
6.2 เอกสารรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
6.3 เอกสารรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

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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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 002 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
7. แฟ้มคุณภาพ
เรื่ อง
1. เอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2. เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
3. เอกสารคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

ผูเ้ ก็บรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 003 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ขั้นตอนระบบงาน

เรื่ อง

ขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน
สํ านักงานคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูท้ บทวน……………………………………….
(นางสาวนิตยา ขวัญสุ วรรณ)

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

ตําแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผน
วันที่ 20 มี.ค. 2561

ตําแหน่ง ......................................................
วันที่ ............................................................

สํ าเนาฉบับที…
่ ……………….
เอกสารฉบับ
(
) ควบคุม
(

) ไม่ ควบคุม
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 003 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
Flow chart เรื่ องขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน

รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา/หน่วยงาน

วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล

หัวหน้างานตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

จัดทําเป็ นรู ปเล่ม/CD

จัดเก็บ

เผยแพร่ (งานบริ หารและธุรการ)
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 003 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน
1. วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงระบบงานและขั้นตอน การจัดทําระบบข้อมูลพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2. ขอบเขต

การจัดทําระบบข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านงบประมาณ บุคลากร นิสิต การจัดการเรี ยน
การสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการแก่สงั คม และงานอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. คําจํากัดความ

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
เลขานุการสํานักงานคณบดี
รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง
คณบดี

5. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
5.1 จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล จากภาควิชาฯ/หน่วยงาน
5.2 นําข้อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์/สังเคราะห์
5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
5.4 เรี ยบเรี ยงข้อมูล นําเสนอเป็ นรู ปเล่ม
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สํ านักงานคณบดี
ขั้นตอนระบบงาน (System Procedure)
การแก้ ไขครั้งที่ 12
คณะแพทยศาสตร์
เรื่ อง ขั้นตอนการจัดทําระบบข้ อมูลพืน้ ฐาน
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หมายเลขเอกสาร P – PP - 003 - 12
จัดทําโดย งานนโยบายและแผน

ลําดับ

ระยะเวลา

1
2

พฤษภาคมมิถุนายน
กรกฏาคม

3

สิ งหาคม

4

ตุลาคม –
พฤศจิกายน
ธันวาคม

5
6

มกราคมกุมภาพันธ์

ปฏิทนิ กําหนดการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลนิสิตใหม่
สรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลนิสิตใหม่
จัดทํารู ปเล่ม/cd ข้อมูลนิสิตใหม่ และเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานประจําปี
สรุ ป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลรายงาน
ประจําปี
จัดทํารู ปเล่ม/CD เผยแพร่ ขอ้ มูล

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

6. เอกสารอ้างอิง
6.1 รายงานประจําปี
6.2 ข้อมูลนิสิตใหม่

7. เอกสารแนบ
เรื่ อง
1. แบบกรอกผลงานประจําปี

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

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

(Work Instruction)
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี

รหัส : W-PP-001-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
แจ้งผูบ้ ริ หาร/ ภาควิชา/หน่วยงานทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์

ก.ค.

แจ้งผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ SWOT
ต่อผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน

แจ้งผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้
สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ไม่ถูกต้อง

ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน
โครงการคณะแพทยศาสตร์

ส.ค.

ถูกต้อง

สรุ ปแผนการปฏิบตั ิการประจําปี
คณะแพทยศาสตร์

แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน

ก.ย.

ต.ค.
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี

รหัส : W-PP-001-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี คณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ SWOT และ KPI คณะแพทยศาสตร์
4.2 แบบฟอร์มการเสนอโครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่สอดคล้องวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ SWOT
และ KPI คณะแพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 แจ้งผูบ้ ริ หาร/ ภาควิชา/หน่วยงานทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์
6.2 งานนโยบายและแผนสรุ ปข้อมูลการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ และ SWOT คณะแพทยศาสตร์ แจ้งต่อผูบ้ ริ หาร/
ภาควิชา และหน่วยงาน
6.3 แจ้งผูบ้ ริ หาร/ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอโครงการให้สอดคล้อง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และKPI
6.4 ประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนโครงการคณะแพทยศาสตร์
6.5 สรุ ปแผนการปฏิบตั ิการประจําปี คณะแพทยศาสตร์
6.6 แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทําโครงการบริการวิชาการ

รหัส : W-PP-002-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทําโครงการบริ 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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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การจัดทําโครงการบริการวิชาการ

รหัส : W-PP-002-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อจัดทําโครงการบริ การวิชาการ คณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบฟอร์มการเสนอโครงการบริ การวิชาการ
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการบริ การวิชาการที่บูรณาการร่ วมกับงานการเรี ยนการสอน
และหรื องานวิจยั

6. รายละเอียด

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

เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ

รหัส : W-PP-003-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ
ภาควิชา/หน่วยงานเสนอจัดทําโครงการ
ที่ได้รับอนุมตั ิตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี

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 ิ

จัดเก็บสําเนาในรู ปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

รวบรวบสรุ ปโครงการที่ขอ
อนุมตั ิส่งงานคลังทุกเดือน

ต้นเรื่ องคืนภาควิชา/
หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง การคุมงบประมาณโครงการ

รหัส : W-PP-003-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
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 แบบรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่อยูภ่ ายใต้แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 ภาควิชา/หน่วยงาน เสนอจัดทําโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
6.2 งานนโยบายและแผนบันทึกการจัดทําโครงการและงบประมาณ รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ
ตัวชี้วดั และอื่น ๆ เพื่อเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิจดั โครงการ
6.3 ผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
6.4 ต้นเรื่ องส่ งคืนเจ้าของโครงการ งานนโยบายและแผนจัดทําสําเนาใน
รู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรายงานโครงการและ
งบประมาณที่ขออนุมตั ิต่องานคลังทุกเดือน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

รหัส : W-PP-004-12

เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิ านโครงการ

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิ านโครงการ
แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน รายงานผล
การปฏิบตั ิงานแต่ละโครงการ

ไม่ถูกต้อง

จัดเก็บรวบรวมตัวชี้วดั และ ผลการ
ดําเนินงาน/โครงการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ธ.ค. /มี.ค. /มิ.ย./ก.ย.

วิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิเคราะห์

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค.

จัดทํารายงานรายไตรมาส

ม.ค. /เม.ย. /ก.ค./ต.ค.

หัวหน้างานตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

เสนอคณะกรรมการบริ หารคณะ

จัดเก็บเพื่อเป็ นข้อมูลในการตั้ง
งบประมาณปี ถัดไป

แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง รายงานและติดตามผลการปฏิบัตงิ านโครงการ

รหัส : W-PP-004-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างาน และผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแผน

3. ขอบข่าย

: โครงการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
4.2 แบบรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่อยูภ่ ายใต้แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์คณะ
แพทยศาสตร์

6. รายละเอียด

: 6.1 แจ้งภาควิชาส่ งข้อมูล
6.2 ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ กี่ยวข้อง
6.3 สรุ ปและวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.4 สรุ ปเป็ นรายงาน
6.5 แจ้งเจ้าของโครงการ
6.6 เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพือ่ เป็ นข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณปี ถัดไป
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานและโครงการ

เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP)

รหัส : W-PP-005-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย

ไม่เห็นชอบ

ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน/โครงการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ก.พ. /ส.ค.

กรอกข้อมูลลงระบบ SWU SAP

มี.ค. / ก.ย./

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ ฯ

พิจารณา

เห็นชอบ

ส่ งข้อมูลทางระบบ SWU SAP
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

มี.ค. / ก.ย./
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หน่ วยแผนงานและโครงการ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-005-12

เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มศว (SWUSAP)

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ 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 ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

6. รายละเอียด

: 6.1 รับหนังสื อแจ้งจากมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน)
6.2 ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการ จากผูเ้ กี่ยวข้อง
6.3 ลงข้อมูลและหลักฐาน ในระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU SAP)
6.4 นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
6.5 คลิกส่ งข้อมูลในระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU SAP)
โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 4

Flow chat เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย
แจ้งที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ
เพื่อชี้แจงนโยบาย และหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณ

ภาควิชา/หน่วยงานจัดทํา
รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ

ไม่เห็นชอบ

พ.ค. – มิ.ย.

งานนโยบายและแผน รวบรวม และสรุ ปรายละเอียด
คําขอตั้งงบฯ

มิ.ย.

งานนโยบายและแผน จัดหมวดหมู่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์
ตรวจสอบชื่อรายการและรายละเอียด

ก.ค.

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณจัดสรรงบประมาณ

ส.ค.

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณฯ
ที่ผา่ นความเห็นชอบแล้ว

ก.ย.

คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ต.ค.

เห็นชอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 4

ทําสําเนา
(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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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 3 จาก 4

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 เอกสารประกอบการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปี งบประมาณ....
4.2 คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของภาควิชาฯ/หน่วยงาน
4.3 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็ นงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยการ
ออกเป็ นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยแผนงานต่าง ๆ จําแนก
ตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย

รหัส : W-PP-006-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 4 จาก 4

6. รายละเอียด
6.1. รับนโยบายการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
6.2. เสนอคณะฯโดยคณะกรรมการบริ หารกําหนดนโยบายการจัดทํา
งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
6.3. เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการ
จัดทํางบประมาณ
6.4. แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทํา
งบประมาณ และมอบหมายภาควิชาฯ / หน่วยงาน จัดทํารายละเอียดคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
6.5. สรุ ปรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พร้อมข้อมูลงบประมาณที่ภาควิชาฯ / หน่วยงาน ได้รับใน
ปี งบประมาณก่อน
6.6. เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียด
คําขอตั้งงบประมาณ
6.7. จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ จําแนกตามแผนงาน/งาน/โครงการ และหมวดรายจ่ายเสนอ
มหาวิทยาลัย
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-007-12

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์ เพิม่ )

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์ เพิม่ )
รับทราบวงเงินงบประมาณ
ที่ไ ด้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
เสนอข้อมูลทางด้านงบประมาณประกอบการพิจารณา
ต่อกรรมการบริ หารคณะฯ
คณะกรรมการบริ หารคณะพิจารณากําหนดนโยบายการ
จัดทํางบประมาณ (อุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม)

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

แจ้งนโยบายการจัดทํางบประมาณต่อภาควิชา/หน่วยงาน

ไม่เห็นชอบ

แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

พ.ค.

สรุ ปรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณฯ
(ตรวจสอบหมวดหมู่ชื่อรายการ)

มิ.ย.

คณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ก.ค

เห็นชอบ

แจ้งงานพัสดุตรวจสอบชื่อรายการและรายละเอียด
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ส.ค

เห็นชอบ

จัดทํารายละเอียดคําขอฉบับสมบูรณ์

จัดเก็บ

แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน

ส่ งกองคลัง

ก.ย
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-007-12

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน (อุดหนุนการผลิตแพทย์ เพิม่ )

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาขาดแคลน

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คําขอตั้งงบประมาณโครงการเร่ งรัดผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 คณะแพทยศาสตร์รับทราบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 งานนโยบายและแผน จัดทํารายละเอียด รายจ่ายผูกพัน และสรุ ปวงเงินที่เหลือ
เสนอผูบ้ ริ หารคณะฯ พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํารายละเอียดคําขอ
งบประมาณโครงการเร่ งผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน
6.3 แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณตามแนวทาง
ในข้อ 6.2
6.4 งานนโยบายและแผน สรุ ปรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรองงบประมาณ พิจารณา
6.5 งานนโยบายและแผนเสนองานพัสดุตรวจสอบรายชื่อรายการงบลงทุน
6.5 งานนโยบายและแผน จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณที่ผา่ นความเห็นชอบ
ในข้อ 6.4 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
6.6 เสนอรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ที่ผา่ นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะแล้ว ต่อกองคลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

รหัส : W-PP-008-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
รับทราบวงเงินที่ไ ด้รับจัดสรร
พ.ค.

จําแนกงบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรรตามหลักสู ตร
รวบรวมรายจ่ายประจําปี ที่ตอ้ งจัดสรร (งบบุคลากร)
เสนอวงเงินที่เหลือเพื่อจัดสรร (เสนอผูบ้ ริ หาร)
กรรมการบริ หารกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
กําหนดนโยบายการจัดทํา

ไม่เห็นชอบ

พ.ค.

เห็นชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
(คณะแพทยศาสตร์ )

พ.ค.

สรุ ปรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณฯ

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการกลัน่ กรองบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

มิ.ย

เห็นชอบ

คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

มิ.ย

เห็นชอบ

จัดทํารายละเอียดคําขอฉบับสมบูรณ์

จัดเก็บ

ส่ งกองแผนงาน

แจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

ก.ค
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยแผนงานงบประมาณ

เรื่ อง การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

รหัส : W-PP-008-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

3. ขอบข่าย

: ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

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

6. รายละเอียด

: 6.1 รับทราบ วงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
6.2 จัดทํารายละเอียดรายจ่ายประจําของเงินรายได้ และสรุ ปวงเงินที่เหลือเสนอ
ผูบ้ ริ หารคณะฯ พิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ
เงินรายได้
6.3 แจ้งภาควิชาฯ/หน่วยงาน เสนอรายละเอียดคําของบประมาณเงินรายได้
ตามแนวทางในข้อ 6.2
6.4 สรุ ปรายละเอียดคําของบประมาณเงินรายได้ เสนอคณะกรรมการกลัน่ กรอง
งบประมาณฯ พิจารณาจัดสรร
6.5 จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณที่ผา่ นความเห็นชอบ ในข้อ 6.4 เสนอ
มหาวิทยาลัย
6.6 เสนอคณะกรรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
6.7 ส่ งรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ที่ผา่ นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอต่อกองแผนงาน
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หน่ วยแผนงานงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-009-12

เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้ งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

รวบรวมข้อมูลจากงานคลังและพัสดุ

สรุ ป วิเคราะห์

รายงานต่อที่คณะกรรมการติดตาม
การใช้งบประมาณ

เสนอผูบ้ ริ หาร กําหนดมาตรการ
และนโยบาย

เห็นชอบ

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ไม่เห็นชอบ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-009-12

เรื่ อง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการใช้
งบประมาณ คณะแพทยศาสตร์

เริ่มใช้ : 02/04/2561
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 ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: งบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

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

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-010-12

เรื่ อง การจ้ างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย

เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจ้ างผู้มคี วามรู้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลัย
งานนโยบายและแผนเสนอผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. – พ.ย.

แจ้งภาควิชา
รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา

ไม่เห็นด้วย

นําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาสั่งการ

ธ.ค

เห็นด้วย

จัดทํารายละเอียดการจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษ
เป็ นอาจารย์ และผูเ้ กษียณอายุราชการปฏิบตั ิงาน
ในมหาวิทยาลัย

ส่ งกองแผนงาน

ม.ค

กองแผนงานแจ้งการจัดสรร
ต่อคณะแพทยศาสตร์

ต.ค.

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
(งานคลัง งานบริ หารและธุรการ ภาควิชา)

ต.ค.
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หน่ วยวางแผนบุคลากร

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-010-12

เรื่ อง การจ้ างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์
และผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัย

เริ่มใช้ : 02/04/2561
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

: แบบคําขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5. นิยาม

: อาจารย์/ผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เกษียณอายุราชการ เพื่อช่วยสอนหรื อให้
คําปรึ กษาแก่นิสิตแพทย์ ซึ่งเป็ นวิชาสาขาที่ขาดแคลน

6. รายละเอียด

:
6.1 รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้อง
6.2 แจ้งภาควิชา เพื่อติดต่อผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่เกษียณอายุราชการมา
ช่วยปฏิบตั ิ งาน พร้อมกับจัดทํารายละเอียดส่ งมายังงานนโยบายและแผน
6.3 รวบรวมข้อมูลจากภาควิชา และจัดทําแบบคําขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
พิเศษเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ส่ งกองแผนงาน
6.4 กองแผนงานแจ้งการจัดสรรการ ขอจ้างผูม้ ีความรู ้ความสามารถพิเศษเป็ น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
6.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป (งานคลังและพัสดุ งานบริ หารและ
ธุรการ , ภาควิชาที่ได้รับการจัดสรร)
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

รหัส : W-PP-011-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561

เรื่ อง รายงานประจําปี

หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง รายงานประจําปี
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.

ทําสําเนา/CD (ก.พ.)

ส่งหน่วยงานต่าง ๆ
(งานบริหารและธุรการ)

จัดเก็บ

ก.พ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
เรื่ อง รายงานประจําปี

รหัส : W-PP-011-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อรวบรวมภาระงานอาจารย์และข้อมูลคณะแพทยศาสตร์

3. ขอบข่าย

: ข้อมูลพื้นฐานและอาจารย์คณะแพทยศาสตร์

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบกรอกผลงานประจําปี
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: ผลงานประจําปี เป็ นกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรปฏิบตั ิ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ที่ผา่ นมา ถึงเดือนกันยายนปี ปัจจุบนั

6. รายละเอียด

: 6.1 จัดทําแบบกรอกผลงานประจําปี ส่ งให้ภาควิชาฯ/ หน่วยงานกรอกข้อมูล
6.2 นําข้อมูลที่ได้มาสรุ ป จําแนกตามกิจกรรม
6.3 จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
6.4 จัดเก็บข้อมูลลงแผ่นซีดี
6.5 เผยแพร่ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
เรื่ อง การจัดทําข้ อมูลนิสิตใหม่

รหัส : W-PP-012-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

Flow chat เรื่ อง การจัดทําข้ อมูลนิสิตใหม่
ส.ค.

ประสานงานขอข้อมูลนิสิตใหม่

ไม่เห็นด้วย

รับแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ (ก.ย.)

ก.ย.

วิเคราะห์และสรุ ปผลการวิเคราะห์ (ก.ย.)

ก.ย.

ตรวจสอบความถูกต้อง
หัวหน้างานโยบายและแผน( ต.ค.)

ต.ค.

เห็นด้วย

ธ.ค.

จัดทําต้นฉบับ (ธ.ค.)

ทําสําเนา/ CD

แจ้งที่ประชุมกรรมการคณะฯ

ส่งหน่วยงานต่าง ๆ
(งานบริหารและธุรการ)

จัดเก็บ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
เรื่ อง การจัดทําข้ อมูลนิสิตใหม่

รหัส : W-PP-012-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลนิสิตใหม่ประจําปี การศึกษา

3. ขอบข่าย

: นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปี ที่ 1

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 แบบกรอกประวัตินิสิตแพทย์
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: ข้อมูลนิสิตใหม่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานของนิสิต ได้แก่ขอ้ มูลส่ วนตัว ข้อมูลของ
บิดา-มารดา และข้อมูลการศึกษา

6. รายละเอียด

: 6.1 ประสานขอข้อมูลนิสิตใหม่
6.2 จัดเก็บข้อมูลนิสิตใหม่ จากงานบริ การการศึกษา
6.3 นําข้อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์ นําเสนอ โดยใช้สถิติพ้นื ฐาน (ค่าร้อยละ)
6.4 ตรวจสอบความถูกต้อง
6.5 จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ
6.6 จัดเก็บข้อมูลลงแผ่นซีดี
6.7 แจ้งที่ประชุมกรรมการคณะฯ
6.8 เผยแพร่ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-013-12

เรื่ อง การวิเคราะห์ ภาระงานสอนต่ อหลักสู ตร (FTES) เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 1 จาก 2

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

วิเคราะห์

ไม่เห็นด้วย

เสนอคณะกรรมการ
บริ หารคณะฯ พิจารณา

เห็นด้วย

จัดเก็บเป็ นข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณ และเปรี ยบเทียบ
อัตรากําลัง

มิ.ย.
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หน่ วยข้ อมูลพืน้ ฐานและ
สารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

รหัส : W-PP-013-12

เรื่ อง การวิเคราะห์ ภาระงานสอนต่ อหลักสู ตร (FTES) เริ่มใช้ : 02/04/2561
หน้ าที่ 2 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: 2.1 เพื่อวิเคราะห์ภาระงานสอนต่อหลักสู ตร
2.2 เพื่อนํามาจัดสรรงบประมาณให้กบั ภาควิชา/หน่วยงาน

3. ขอบข่าย

: หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง

: 4.1 คู่มือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มศว
4.2 เจ้าหน้าที่ผดู ้ าํ เนินการ

5. นิยาม

: ภาระงานสอนต่อหลักสู ตร คือภาระงานสอนของภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ที่
สอนในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสู ตรวิทยศาสตร์สุขภาพอื่น

6. รายละเอียด

: 6.1 จัดเก็บข้อมูลจากคู่มือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากงานบริ การการศึกษา
6.2 นําข้อมูลมาสรุ ป วิเคราะห์ นําเสนอ คณะกรรมการประจําคณะ
6.3 จัดเก็บเป็ นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ และเปรี ยบเทียบอัตรากําลัง
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยวางแผนบุคลากร

รหัส : W-PP-014-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561

เรื่ อง สํ ารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

Flow chart เรื่ องสํ ารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

สํารวจความต้องการ
แพทย์ใช้ทุนจากภาควิชา

รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายละเอียด
ความต้องการแพทย์ใช้ทุน

ไม่เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการ
แพทย์ใช้ทุนพิจารณา
เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา

ไม่เห็นชอบ

จัดเก็บ

เสนอสถาบันบรมราชชนก

หน้ าที่ 1 จาก 2
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)
หน่ วยวางแผนบุคลากร

รหัส : W-PP-014-12
เริ่มใช้ : 02/04/2561

เรื่ อง สํ ารวจความต้ องการแพทย์ ใช้ ทุน

หน้ าที่ 1 จาก 2

1. ผูป้ ฏิบตั ิงาน

: หัวหน้างานและผูบ้ ริ หาร
: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. วัตถุประสงค์

: 2.1 เพื่อสํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน

3. ขอบข่าย

: ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

4. สิ่ งที่เกี่ยวข้อง
5. นิยาม

: 4.1 ความต้องการแพทย์ใช้ทุน
: แพทย์ใช้ทุน คือ นักศึกษาแพทย์ ที่สาํ เร็ จการศึกษา พบ.

6. รายละเอียด

: 6.1 สํารวจความต้องการแพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน จากภาควิชา
บุคคลและ หน่วยงานที่เสนอขออัตรา
6.2 รวมรวมข้อมูล และสรุ ปข้อมูล เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณา
6.3 เมื่อคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาแล้ว นําเสนอต่อสถาบัน
พระบรมราชชนก
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ข้ อตกลงงานบริการของงานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มศว
องค์ ประกอบ
1. การเสนอขออนุมตั ิ
โครงการ

2. การรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

ข้ อตกลง

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
โครงการได้รับอนุมตั ิ
ให้ดาํ เนินการภายใน 7
วันทําการ

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

ข้ อตกลง

3. การจัดทํางบประมาณ

1. ภาควิชา/หน่วยงานกรอกรายละเอียด
มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะหรื อ
ขนาดลักษณะ และโครงสร้าง จํานวนที่
ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
เหตุผลและความจําเป็ น ลงใน
แบบฟอร์มคําขอตั้งงบประมาณ
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ครบถ้วน ภายใน 3 สัปดาห์ หรื อตาม
เวลาที่กาํ หนด
2. แนบใบเสนอราคาคู่เทียบจํานวน 3
บริ ษทั
3. กรณี เสนอขอรายการในหมวดค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ต้องแนบแบบแปลน,
BOQ, TOR และใบเสนอราคา
4. ภาควิชา/หน่วยงานส่ งแบบคําขอตั้ง
งบประมาณ พร้อมไฟล์ มายังงาน
นโยบายและแผน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน
งานนโยบายและแผนจะส่ งกลับให้แก้ไข
5. งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ใช้หลักเกณฑ์ FTES เป็ น
ตัวกําหนด หรื อเป็ นไปตามนโยบาย
ของคณะแพทยศาสตร์ หรื อข้อตกลงของ
ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้ทาํ การ
ตกลงกันไว้
6. งานนโยบายและแผน แจ้งงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรให้ภาควิชาฯ ทราบ
ภายใน 3 วันทําการ

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
สามารถรวบรวมคําขอ
ตั้งส่ งได้ตาม
กําหนดเวลา
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4. การจัดทํารายงาน
ประจําปี
5. ข้อมูลนิสิตใหม่

ข้ อตกลง
1. ภาควิชาจัดพิมพ์ขอ้ มูลโดยละเอียดตาม
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ ครบถ้วน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
1. งานบริ การการศึกษาส่ งข้อมูลนิสิตใหม่
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี

มาตรฐานการ
ให้ บริการ
รายงานประจําปี เสร็ จ
ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ข้อมูลนิสิตใหม่เสร็ จ
ภายในเดือนกรกฎาคม
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รายละเอียดการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิ านประจําปี งบประมาณ 2561
ของงานนโยบายและแผน

1.
2.
3.
4.

แก้ไขโครงการองค์กรสํานักงานคณบดี
ปรับภาระงานของบุคลากร
ปรับแก้ไขระยะเวลาในการจัดทําข้อมูลนิสิตใหม่
เพิ่มข้อตกลงในการจัดทํางบประมาณ หมวดค่าทิ่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

