คู่มือ
ปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คํานํา
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานกลางของ
ระบบงบประมาณ โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4
ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้
จั ด ทํ า คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านกองนโยบายและแผนฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในกองนโยบายและแผนและผู้สนใจได้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการทั้ง 3 งาน คือ งานบริหารทั่วไปควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง งาน
นโยบาย แผน และงบประมาณ งานสารสนเทศ ติดตาม และประเมินผล
กองนโยบายและแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในกองนโยบาย
และแผนตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2554

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารงานทั่วไป ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
งานธุรการและเลขานุการ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานสารสนเทศติดตาม และประเมินผล
งานสารสนเทศติดตาม และประเมินผล

1
2
6
6
9
10
18
20
21
22
23
24

1

ข้อมูลพื้นฐาน

2

โครงสร้างกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปี พ.ศ. 2553 - 2557
อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และวิจัย
รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

พนักงานพิมพ์ ระดับ2
นายสุเนตร รอสูงเนิน
งานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง
นางสาวเสารส ศรีสุข

งานนโยบาย แผนและ
งบประมาณ
นางสาวกาญฒิมาภรณ์ ชินบดี
นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
นางสาววันวิสา วิศาลนิตย์
นายปฏิวัติ วิธีสอน

งานสารสนเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
นางรวมพร เพ็ชรเพ็ง
นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นางนภัสสร พลเทพ
นายระพีภัทร์ จีราภัทร์ศรีกุล
นางนิทรา เชื้อทอง

3

ผู้บริหารกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อาํ นวยการกองนโยบายและแผน

4

บุคลากรกองนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไป

นายสุเนตร รอสูงเนิน
พนักงานพิมพ์ ระดับ 2

นางสาวเสาวรส ศรีสุข
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

งานนโยบาย แผนและงบประมาณ

นางสาวกาญฒิมาภรณ์ ชินบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจรัญวรรณ ภักดีชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววันวิสา วิศาลนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปฏิวัติ วิธสี อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5

งานสารสนเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางรวมพร เพ็ชรเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ

นางนภัสสร ภูเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายระพีภัทร์ จีราภัทร์ศรีกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวนิทรา เชื้อทอง
นักวิชาการสถิติ
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ปรัชญา
ระบบแผนเพิ่มผลให้คุณค่า พัฒนาคนก้าวไกล สูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนํา มีการบริหารจัดการเป็นธรรม

พันธกิจ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
4. กํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. ดําเนินการ รายงานผลการประกันคุณภาพ
7. จัดทํา ติดตาม รายงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มแี ผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้มแี ผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้แผนงบประมาณตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. เพื่อให้มีระบบบริหารงบประมาณ ตามหลักธรรมาภิบาล
5. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลงบประมาณ
6. เพื่อให้มีรายงานติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน รายไตรมาสและรายปีงบประมาณ
7. เพื่อให้ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ตรวจสอบได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประสานงานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทําแผนงบประมาณ
ประมาณประจําปี แผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปี กรอบอัตรากําลั ง แผนพั ฒนา
บุคลากรและประสานงานการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ติดตามผล ประเมินโครงการและแผนงาน
ต่างๆ ดําเนินโครงการเฉพาะกิจและโครงการใหม่ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนา ตลอดจนการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
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การจัดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การแบ่งงาน และกําหนดตําแหน่งใน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานบริหารทั่วไป ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน
1.2 ทําหน้าที่เลขานุการและบริหารทั่วไปของกองนโยบายและแผน
1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและงบประมาณของกองนโยบายและแผน
1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.5 จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคามาตรฐานครุภัณฑ์
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.7 วางแผนและกําหนดรูปแบบการควบคุมภายในตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
1.9 จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
1.10 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
1.11 สรุปและประเมินผล
1.12 จัดทําเอกสารเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามลําดับ
1.13 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1.14 จัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
2. งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
2.1 งานวางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2.2 กลั่นกรอง วิเคราะห์นโยบาย โครงการ กิจกรรม แผนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ
2.3 วางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลัง แผนพัฒนาบุคลากร
2.4 จัดทําและวิเคราะห์งบประมาณประจําของมหาวิทยาลัย
2.5 ติดตามตรวจสอบและประสานการรายงานผลการบริหารงบประมาณ
2.6 พัฒนาระบบการวางแผนและวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
2.7 ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อง : สํ านั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า :
สํานักงบประมาณ ฯลฯ
2.8 ให้บริการคําแนะนําด้านต่างๆเกี่ยวกับการจัดทําแผนนโยบายและการจัดทํางบประมาณ ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2.9 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศ ติดตาม และประเมินผล
3.1 ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาระดับหน่วยงานและสถาบัน
3.2 ติดตาม สถานภาพ ข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.3 พัฒนาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
3.4 จัดทําเอกสารเผยแพร่
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3.5 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร แผน งบประมาณ
3.6 ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดําเนินภารกิจทั้งที่มีอยู่เดิมและที่เป็น
ภารกิจใหม่
3.7 ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อการประเมินความคืบหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
3.8 วางแผนการติดตามและประเมินผลงบประมาณ ประจําปี
3.9 ติดตามและประเมินผล รายเดือน/ไตรมาส/ประจําปี
3.10 จัดทํารายงานรายเดือน/ไตรมาส/ประจําปี

9

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป ควบคุมภายใน
และ บริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานบริหารทัว่ ไป ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
งานธุรการและเลขานุการ
การลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้าจากภายนอก มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านซ้ายของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี เวลาที่รับ
เอกสารและผู้รับเอกสารและผู้รับเอกสารนั้น
2. จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ
4. ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – document)
การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนั ง สื อ ให้ เ สนอไปตามสายการปฏิ บั ติ ง าน ตามลํ า ดั บ ชั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลําดับว่าเป็น
เรื่ องที่ต้องสั่ งการ พิจารณา หรื อเพื่ อทราบ แล้วใส่แ ฟ้มเสนอตามลักษณะความสําคัญของหนังสือแต่ล ะ
เรื่องที่มีขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนภาพดังนี้
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการรับและเสนอหนังสือ
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการส่งหนังสือ
แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการ
แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดประชุม
หมายเหตุ ความหมายของสัญลักษณ์
หมายถึง

เริ่มต้น/สิ้นสุด การเริ่มต้น หรือการลงท้าย

หมายถึง

กระบวนการ

หมายถึง

การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ

หมายถึง

ข้อมูล รับ แสดงข้อมูลไม่ระบุชนิดอุปกรณ์

หมายถึง

จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการรับและเสนอหนังสือ
เริ่มต้น

เจ้าของเรื่อง

พิจารณา

-ลงทะเบียนรับ
-จัดเข้าแฟ้มเสนอ

วิเคราะห์ เสนอความเห็น

พิจารณา

รองอธิการบดี

เสนอความเห็น

- สั่งการ
- เสนออธิการบดี
- ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ

อธิการบดี

ธุรการกองนโยบายและแผน
จบ

- บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการ
- ทําหนังสือตอบโต้
- ส่งเอกสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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การส่งหนังสือ
หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. หนังสือส่งภายนอก
- ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ
- บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน
2. หนังสือส่งภายใน
- ให้ตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
-ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ
ลายมือชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้นหากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือโทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งหนึ่ง
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการส่งหนังสือ
เริ่มต้น

เจ้าของเรื่อง

ส่งหนังสือDbtp
ธุรการ
กองนโยบายและ
แผน

ธุรการกองนโยบาย
และแผนตรวจสอบ
หนังสือให้

ธุรการกองนโยบาย
และแผนส่งหนังสือให้
ธุรการ

ธุรการตรวจสอบหนังสือให้ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผนลงนาม

รองอธิการบดี
ลงนาม

อธิการบดี
ลงนาม

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

จบ

- บุคลากร
กองนโยบายและแผน
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการร่างและพิมพ์หนังสือราชการ
เริ่มต้น

ธุรการกองนโยบายและแผน

- ร่างหนังสือ/พิมพ์
ตรวจทาน
- พิมพ์ (ตามข้อมูลที่ได้รับ)

ผู้อํานวยการ
กองนโยบายและแผน

- ตรวจความถูกต้อง ลงนาม
(กรณีที่ได้รับมอบหมาย)

ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

รองอธิการบดี

- ลงนาม
(กรณีไดรับมอบหมาย)

ธุรการกองนโยบายและแผน

จบ

15

งานจัดการประชุม
ด้านการประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงทํา
ความเข้าใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์กําหนดให้
วัตถุประสงค์ของการประชุม มีประเด็นหลักๆดังนี้
1. เพื่อหาข้อเท็จจริง
2. เพื่อหาข้อเสนอแนะ
3. เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติ
4. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
6. เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือข้อตกลงต่างๆ
7. เพื่อเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน

ขั้นตอนจัดการประชุม
ขั้นตอนการจัดการประชุม แบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้
1.ขั้นตอนก่อนการประชุม
1.1 จัดระเบียบวาระการประชุม
1.2 ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบวัน เวลา ของผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน
รวมทั้งประสานงานเพื่อจองห้องประชุม
1.3 จัดทําบันทึก / หนังสือเชิญประชุม โดยระบุ วัน เวลา ของผู้ร่วมประชุม
1.4 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการของผู้ร่วมประชุ ม ค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
1.5 ขั้นตอนวันประชุม
2.ขั้นตอนวันประชุม
2.1 ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน วัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วมประชุม
2.2 อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม
2.3 ดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารกลางวัน (ถ้ามี)
3.ขั้นตอนหลังการประชุม
3.1 จัดทํารายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม
3.2 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดประชุม
เริ่มต้น

ก่อนประชุม

จัดระเบียบวาระ
การประชุม

จัดทําบันทึกขออนุมัติ
เบิกคาใชจายที่
อาจจะเกิดขึ้น

วันประชุม

ประสานงานทาง
โทรศัพทเพื่อยืด เวลา
และสถานที่กับผูรวม

เบิกจายคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น

อํานวยความสะดวกใน
การลงทะเบียนของผู
รวมประชุม

หลังประชุม

จัดระเบียบวาระ
การประชุม

จบการทํางาน
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การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม คือ การกําหนดเรื่องที่เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาตามลําดับ ซึ่งจะกําหนด
ล่วงหน้าก่อนการประชุมพิจารณาตามลําดับ ซึ่งจะกําหนดล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
รูปแบบวาระการประชุม อาจกําหนดได้ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ 5
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การจดบันทึกและทํารายงานการประชุม
รายงานการประชุม หมายถึง รายงานที่จดบันทึกเกี่ยวกับการลงความเห็น และการอภิปรายของ
สมาชิกในที่ประชุม รวมถึงมติและแนวความคิดที่ตัดสินใจในที่ประชุมนั้นๆ โดยมีเลขานุการเป็นผู้ทําหน้าที่
สําคัญในการจดบันทึกและเขียนเรียบเรียงรายละเอียดที่ได้อภิปรายในวันที่ประชุมออกมาในรูปแบบของ
รายงาน โดยเรียงลําดับหัวข้อตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กําหนดไว้ การบันทึกนั้นจะต้องครอบคลุมทุก
ประเด็นที่มีความสําคัญในการอภิปรายและที่ประชุมอย่างละเอียดและชัดเจนยกตัวอย่าง เช่นใครเสนอแนวคิด
อะไร อย่างไร การตัดสินใจเป็นอย่างไร มีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ อย่างไร สรุป กระบวนการเป็นเช่นไร
มติว่าอย่างไร เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการเขียนรายงานการประชุมนั้นเพื่อที่จะสรุปของเนื้อหาในการประชุมทั้งหมดอย่าง
ชัดเจนถูกต้อง และแม่นยําในรูปแบบในรูปแบบลายลักษณ์อักษรที่สามารถได้ในทางปฏิบัติและการดําเนินงาน
ในอนาคตขององค์กรนั่นเอง
รายการประชุมจะมีรูปแบบให้เขียน 2 แบบด้วยกัน คือ รายงานการประชุมแบบเป็นทางการและ
แบบไม่เป็ นทางการ รายงานการประชุมแบบเป็นทางการนั้น จะมี รายละเอียดอย่างเป็นทางการรวมทั้ง
คําศัพท์ที่ได้เลือกใช้ยังมีความเป็นทางการ และถือเป็นศัพท์เฉพาะทางอีกด้วย รายงานการประชุมแบบไม่เป็น
ทางการนั้น จะมีแนวทางเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีความเป็นทางการน้อยกว่า
ตามระเบียบสํานักงานนายรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยกรอกรายละเอียดต่างๆใน
รายงานการประชุม ดังนี้
- รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
- ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
- เมื่อ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ประชุม
- ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม
- ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุม
แทน ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามีประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใด
- ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะซึ่งประชุม ซึ่งมิได้ประชุมพร้อมทั้ง
เหตุผล (ถ้ามี)
- ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งเข้าร่วมประชุม
(ถ้ามี)
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- เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
- ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จัดรายงานการประชุมครั้งนั้น
การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 ลักษณะ คือ
1. จดรายละเอียดทุกคําพูดของผู้เข้าประชุม พร้อมด้วยมติ
2. จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของผู้เข้าประชุม พร้อมด้วยมติ
3. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม
งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
1. วางแผนและกําหนดรูปแบบการควบคุมภายในตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. จัดประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
5. สรุปและประเมินผล
6. จัดทําเอกสารเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามลําดับ
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
8. จัดทําแผนควบคุมภายในและความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
2. งานบริหารกองนโยบายและแผน
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน
1. ประสานงานกับร้านค้าเพื่อสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทําใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง
3. เสนอขออนุมัติการสั่งซื้อ – สั่งจ้าง
4. ตรวจรับวัสดุที่สั่งซื้อ – สั่งจ้าง
5. ส่งเอกสารการเบิกจ่ายไปยังกองคลังดําเนินการเบิกจ่ายต่อไป
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน
1. จัดทําสมุดบัญชี การเบิกจ่ายวัสดุของกองนโยบายและแผน ประจําปีงบประมาณ
2.บุคลากรกองนโยบายและแผนลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆในบัญชีเบิกจ่ายวัสดุ
ที่ได้จัดทําไว้ให้
3. นําสมุดบัญชีการเบิกจ่ายที่บุคลากรลงทะเบียนไว้ มาลงในระบบควบคุมสํานักงาน
4. บันทึกข้อมูลในระบบควบคุมสํานักงานตามรูปแบบของงานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
มีรายละเอียดดังนี้
- บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประเภทวัสดุ
- บันทึกรายการวัสดุ ได้แก่ วันที่รับวัสดุ ราคารวม จํานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย
- บันทึกรายการเบิกจ่ายวัสดุ ได้แก่ วันที่เบิกจ่ายบุคลากร รายการวัสดุ จํานวนหน่วยรับ
5. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจําปีงบประมาณ
6. เสนอผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน เพื่อลงนาม
7. ส่งรายงานวัสดุคงเหลือประจําปีงบประมาณให้กับงานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย
8. จัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน จํานวน 1 ชุด
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งานประกันคุณภาพการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อการเตรียมตรวจประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
3. รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมการตรวจประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประสานการดําเนินงาน
มีหน้าที่ดงั นี้
1. ประสานงานระหว่างกองนโยบายและแผนสํานักงบประมาณ
2. ประสานงานระหว่างกองนโยบายและแผน กองคลังพัสดุ กับกรมบัญชีกลาง
3. ประสานงานระหว่างกองนโยบายและแผน กองคลังและพัสดุ กับสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา
4. ประสานงานด้านงบประมาณเชิงบูรณาการ
5. ประสานระหว่างกองบริหารงานบุคคล กับหน่วยงานส่วนกลาง
6. สรุปและรายงานการมาปฏิบัติงานของบุคลากรประจําหน่วยงานประสานงานกองบริหารงาน
บุคคล
7. จัดเตรียม ดูแลความเรียบร้อย การใช้ห้องประชุมและเอกสารการประชุม
8. ประสานงานด้านยานพาหนะของหน่วยงานประสานงานส่วนกลาง
9. บริการข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
10. ดําเนินการด้านสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
11. ต้อนรับผู้มาติดต่อและรับรองผู้บริหาร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
1. งานนโยบายและแผน
1.1 จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- ประสานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
- นําผลจากการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปจัดทํารูปเล่มเพื่อนําเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
- ประสานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกลางจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
- นําผลจากการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปจัดทํารูปเล่มเพื่อนําเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัย
1.3 จัดทําแผนพัฒนาระยะปานกลาง MTEF ผ่านระบบ ELECTRONIC
- นําแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์เป็นแผนงบประมาณ
- นําผลเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- นําผลจากการประชุมสังเคราะห์สรุปและจัดทํารูปเล่ม
1.4 จัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง
- ประชุมชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
- ประสานหน่วยงานเพื่อทําการวิเคราะห์
- ประชุมเพื่อนําผลการประเมินความต้องการอัตรากําลังมาสังเคราะห์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- จัดทําข้อมูลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- นําผลจากการประชุมมาจัดทํารูปเล่มเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
1.5 ทบทวนโยบายและแผน
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
- ทบทวนแผนอัตรากําลัง
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2. งานวิเคราะห์และจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
2.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ประสานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ เพื่อจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามปฏิทินงบประมาณ
- สังเคราะห์โครงการ กรอบวงเงิน จากหน่วยงานเพื่อจัดทําคําของตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีตามแบบฟอร์มที่สํานักงบประมาณกําหนด
- ปรับปรุง / แก้ไข ร่างคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- จัดเตรียมเอกสารประกอบคําชี้แจงและเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2.2 เงินนอกงบประมาณ
- จัดเตรียมข้อมูลประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ
- เสนอประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ
- จัดประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ
- นําโครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานมาสรุปรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
- จัดทําร่างคําขอตั้งงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
- ปรับปรุง / แก้ไข ร่างคําขอตั้งงบประมาณจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- จัดทําเอกสารคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
- จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ ราคากลางของครุภัณฑ์ประจําปี
2.3 จัดทําค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมายตามแนวทางสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภายนอก
- เก็บรวบรวมรายงานจ่ายจริงเงิน บ.กศ. และเงินงบประมาณแผ่นดินจากฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
- วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ปรับปรุงและจัดทํารายงานค่าใช้จ่ายต่อหัว
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งานสารสนเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําข้อมูล นักศึกษา
- นําข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ส่งข้อมูลนักศึกษาให้สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- ประสานกองบริหารงานบุคคล เพื่อขอข้อมูลด้านบุคลากร
- นําข้อมูลมาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ จัดทําแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
1.2 งานสารสนเทศทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์ของกองนโยบายและแผนให้เป็นปัจจุบัน
- ดูแลและปรับปรุงระบบงบประมาณกองนโยบายและแผน
- ประสานระบบ MIS กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลมาประกอบการจัดทํารายงานประจําปี
- นําข้อมูลมาสังเคราะห์และสรุปรวบรวม
- ประสานโรงพิมพ์เพื่อนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง/แก้ไข
- นําส่งหนังสือรายงานประจําปีให้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41
แห่งและหน่วยงานอื่นๆ
- ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาระดับหน่วยงานและสถาบัน
- วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ของการบริหารงานทุกภาระงานในมหาวิทยาลัย
- ดําเนินการศึกษา ป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดจากการบริหารและปฏิบัติงานทุก
ภารกิจ
- ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อการประเมินความคืบหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผน
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
- ติดตาม สถานภาพของข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
- จัดทําเอกสารเผยแพร่
- จัดทํารายงานประจําปี
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร แผน งบประมาณ
- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดําเนินภารกิจทั้งที่มีอยู่เดิมและที่
เป็นภารกิจใหม่
- ติดตามและตรวจสอบข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินความคืบหน้าและรายงานผล
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร
2. อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ
3. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยา แสงเรือง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร วนกรกุล
6. นางจันทา สมตน
คณะกรรมการจัดทําเอกสาร/จัดเก็บข้อมูล
1. รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพบ มนต์นวลปรางค์
3. นางรวมพร เพ็ชรเพ็ง
4. นายสุเนตร รอสูงเนิน
5. นางสาวกาญฒิมาภรณ์ ชินบดี
6. นางสาวจรัสวรรณ ภักดีชนะ
7. นางสาววันวิสา วิศาลนิตย์
8. นางนภัสสร พลเทพ
9. นางสาวสุจิตรา คําสัมฤทธิ์
10. นายปฏิวัติ วิธีสอน
11. นางสาวเสาวรส ศรีสุข
12. นายระพีภัทร์ จีราภัทร์ศรีกุล
13. นางสาวนิทรา เชื้อทอง

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ
ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและการคลัง
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และวิจัย
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสถิติ

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-522-6620
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