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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
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1.2 วตัถุประสงค ์

 

1) เพ่ือใหส้่วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง 

ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์าร 
2) เพ่ือใหก้ารท างานของส่วนราชการไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ไดผ้ลิตผล

หรือการบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทนัตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการ

ท างานปลอดภยั และไมส่รา้งมลพิษแก่ชุมชน เพ่ือการบรรลุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของ

กระบวนการ 
 

 

1.3 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บั 

 
1) ส่วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ท่ี

แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์าร 
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2) การปฏิบติังานของส่วนราชการไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือ

การบริการท่ีมีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทนัตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างาน

ปลอดภยั และไมส่รา้งมลพิษแก่ชุมชน เพ่ือการบรรลุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของ

กระบวนการ 
 

 นอกจากน้ีประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานน้ียังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ

ผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 

 

• ใช้ฝึกอบรมข้าราชการใหม ่

• ประหยดังบประมาณในการฝึกอบรม เน่ืองจากหวัหน้างานใช้เป็นคูมื่อในการสอนงาน 

• ท าให้การก าหนดหน้าท่ีการงานชดัเจนไมซ่ า้ซ้อน  

• ใช้ในการควบคมุงานและการตดิตามผลการปฏิบตังิานให้มีความผิดพลาดในการท างานลด
น้อยลง 

• เป็นคูมื่อในการประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Review) ของบคุลากร 

• ชว่ยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม ่

• ใช้เป็นฐานในการประกาศเวลามาตรฐานการให้บริการ 
 
 และยงัเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูต้วัผูป้ฏิบติังานเอง ดงัน้ี 

 

• ได้รับทราบภาระหน้าท่ีของตนเองชดัเจนยิ่งขึน้  

• ได้เรียนรู้งานเร็วขึน้ทัง้ตอนท่ีเข้ามาท างานใหม ่/ หรือตอนท่ีจะย้ายงานใหม ่ 

• มีขัน้ตอนในการท างานท่ีแนน่อน ท าให้การท างานได้ง่ายขึน้  

• รู้จกัวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  

• สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  

• สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะมีสิง่ท่ีอ้างอิง  

• สร้างความเป็นมืออาชีพในการปฏิบตังิาน 
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1.4 ขอบเขตคู่มือ 

 

การปฏิบติัน้ีครอบคลุมขัน้ตอนของการปฏิบติังานดา้นบริหารทัว่ไปและธุรการทัว่ไป ใน

ดา้นต่างๆ ของงานธุรการ กองแผนงาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดงัน้ี 

 

- งานรบั-ส่ง หนังสือราชการและเอกสาร 
- งานพสัดุ 
- งานครุภณัฑ ์
- งานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
- งานการจดัท าสถิติวนัลาทุกประเภท 
- งานจดัท าแผนงาน โครงการ และและค าขอตั้งงบประมาณ 
- งานจดัท าแผนปฏิบติัการ 
- งานจดัท ารายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
- งานสรุปผลงานประจ าปีของกองแผนงาน 
- งานเลขานุการและงานประชุมภายในกองแผนงาน 
- งานจดัท าเอกสารเผยแพร่ 
- งานจดัท าแผนปฏิบติัการ 
- งานการรบัพิมพ ์
- งานศพบุคลากร บิดา/มารดา คู่สมรส บุตร ของกองแผนงาน 
- งานใบส่งตวัตน้สงักดั 
- งานท าใบสวสัดิการส่งตวัผูป่้วยใน-นอก 
- งานการตรวจสอบการใชโ้ทรศพัทท์างไกลติดต่อราชการ 
- งานการสวสัดิการของกองแผนงาน 
- งานการรบัระเบียบวาระการประชุม บนัทึกการประชุม ก าหนดการประชุ

ของ 

                          กองแผนงาน 
-  งานคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ในกองแผนงาน 

 
1.5 ค ำจ  ำกดัควำมเบ้ืองตน้ 

 
1. Xxxxxxxxxxx หมายถึง 000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 
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0000000000 
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 

5. Xxxxxxxxxxx หมายถึง 000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 

6. Xxxxxxxxxxx หมายถึง 000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 

7. Xxxxxxxxxxx หมายถึง 000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 

8. Xxxxxxxxxxx หมายถึง 000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000 

 
 

ฯลฯ 
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บทที่ 2 

โครงสรำ้งบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

 

2.1 ประวตักิองแผนงำน  ส  ำนกังำนอธิกำรบดี 

 

 กองแผนงาน เป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 7 กอง สงักดัส านักงานอธิการบดี  มีสาย

บังคับบัญชาขึ้ นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ   ประกาศจัดตั้งเป็นกองตาม

ประกาศส านั กนายกรัฐมนต รี  เร่ืองการแบ่ งส่ วนราชการในส านั กงานอธิการบ ดี  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ลงวันท่ี    3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2519 ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นหน่วยงาน

วางแผนก าหนดทิศทางท่ีแน่นอนเก่ียวกบัอนาคตของมหาวิทยาลยัและท าหน้าท่ีศึกษา  คน้ควา้  

วิจยั  วิเคราะหแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือสรา้งระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (Management  

Information  System : MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ  

รวมทั้งเสนอแนะใหข้อ้มลูในกรณีต่าง ๆ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ริหาร อนั

จะน าไปสู่ความกา้วหน้าของมหาวิทยาลยัโดยส่วนรวม (รายงานประจ าปีกองแผนงาน 255...: 

หนา้ ...-หนา้....) 

 
 กองแผนงานระยะเร่ิมแรกแบ่งงานภายในกองออกเป็น  4  แผนก  คือ  แผนกประสาน

แผนงาน  แผนกสถิติ  แผนกคอมพิวเตอร ์ และแผนกวิจยัสถาบนั  ภารกิจในระยะแรกเน้นการ

เก็บขอ้มูลสถิติต่าง ๆ เพ่ือการวิจัยสถาบันเป็นหลัก  ต่อมาปี  พ.ศ.  2520  กองแผนงานได้

ขยายภาระหน้าท่ีโดยเร่ิมงานด้านการวางแผนก ากับและติดตามแผน   และนโยบายด้าน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย   นอกจากน้ียังเร่ิมงานด้านวิเทศสัมพันธ์ซ่ึงเก่ียวกับเร่ือง

ต่างประเทศทั้งมวล  เช่น  การขอความช่วยเหลือร่วมมือกบัต่างประเทศ         ทุนการศึกษา

และทุนฝึกอบรมดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  และการใชง้บเจรจาธุรกิจ  โครงการแลกเปล่ียน

อาจารย ์ ซ่ึงงานน้ีเดิมข้ึนตรงต่ออธิการบดี  ระยะต่อมาจึงไดเ้ร่ิมงานดา้นการวางผังแมบ่ทดว้ย 

 
ในปี  พ.ศ.  2522  ก.ม.ไดอ้นุมติัเร่ืองการแบ่งส่วนราชการและการปรบัปรุงงานใน

ส านักงานอธิการบดี  กองแผนงานไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น  4  งาน  และ  1  หน่วย  คือ  

งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน (Analytical  and  Planning  Coordination  Section)  

งานวิจัยสถาบัน  (Institutional  Research  Section)  งานวางผังแม่บท   (Master  Planning  

Section)  งานวิเทศสัมพันธ์  (Foreign  Relations  Section) หน่วยธุรการ (General  Affairs  

Sub - Section)  
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ต่อมำในปี พ.ศ. 2528 ก.ม.ไดอ้นุมติัใหก้องแผนงานไดย้กระดับหน่วยธุรการขึ้ นเป็น

งานธุรการ  และไดเ้ปล่ียนช่ืองานวิเคราะห์และประสานการวางแผน        เป็นงานวิเคราะห์

แผนและงบประมาณ  (Planning  and  Budgeting  Analysis  Section)   

 
ในปี  พ.ศ.  2532  กองแผนงานไดข้อแยกงานวิเคราะหแ์ผนและงบประมาณเป็น  2 

งาน  คือ  งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราก าลัง  และงานวางแผนและประเมินผล  ทั้งน้ี

เพราะมีภาระงานวางแผนและประเมินผลเพ่ิมมากขึ้ นจนมีปริมาณมากพอท่ีจะแยกออกจากงาน

เดิมไดต้ามค าสัง่มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ี  2768 / 2532  ลงวนัท่ี  18 ตุลาคม พ.ศ. 2532  

และในปีเดียวกนัไดม้ีค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ี   2767 / 2532 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2532 ใหห้น่วยออกแบบและเขียนแบบของกองอาคารและสถานท่ี     มาสงักดังานวางผงัแมบ่ท   

กองแผนงานด้วย  เมื่อไดท้ดสอบการปฏิบัติตามโครงสรา้งท่ีไดแ้บ่งไวเ้ป็นการภายในแลว้  

ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ  

 
           ปี พ.ศ. 2536  มหาวิทยาลยัจึงไดเ้สนอขออนุมติัแบ่งส่วนราชการของกองแผนงาน 

โดยแยกงานวิเคราะหแ์ผนและงบประมาณออกเป็น 2 งาน คือ งานวเิคราะหง์บประมาณและ

อตัราก าลงั”  กบั “งานวางแผนและประเมินผล”  ซ่ึง ก.ม. ไดอ้นุมติัใหก้องแผนงานแบ่งส่วน

ราชการใหม่  ตามหนังสือท่ี ทม 0202 / 13731  ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2537 โดยมี  6  งาน  

คือ  งานวิจยัสถาบนั  งานวิเคราะหแ์ผนและงบประมาณ   งานวางแผนและประเมินผล   งาน

วางผงัแมบ่ท   งานวิเทศสมัพนัธ ์  งานธุรการ  

   

ในปี พ.ศ. 2545  ต่อมามหาวิทยาลยัขอนแก่นไดม้ีค าสัง่ ท่ี 3643/2545  ลงวนัท่ี 28 

พฤศจิกายน 2545 เร่ือง โอนภาระงานของงานวิเทศสัมพันธ์ไปเป็นภาระงานของส านักงาน

วิเทศสัมพันธ์      และแต่งตั้งขา้ราชการและลูกจา้งชัว่คราว   สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์  ไป

ปฏิบติัราชการท่ีส านักงานวิเทศสมัพนัธ ์  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545   

 

ในปี พ.ศ. 2546 ไดม้ีการปรบัปรุงระบบงานในส านักงานอธิการบดี โดยใหง้านวางผัง

แม่บท    ซ่ึงสงักดักองแผนงานอยู่เดิม  ไปอยู่ภายใตส้ายการบงัคบับญัชาของผูอ้ านวยการกอง

อาคารและสถานท่ี    ตามค าสัง่มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ี 1813/ 2546 ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2546 ท าใหก้องแผนงานคงเหลืองานในความรบัผิดชอบอยู่  4 งาน  คือ  งานวิจยัสถาบนั  

งานวิเคราะหแ์ผนและงบประมาณ  งานวางแผนและประเมินผล   งานธุรการ   

 

ในปี พ.ศ. 2548  ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 1413/2548   ลงวนัท่ี  10  

พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ปรบัใหม่เป็น กลุ่มงานยุทธศาสตร ์ กลุ่มงานงบประมาณ   กลุ่มงาน

จดัการขอ้มลูสารสนเทศ   และงานบริหารทัว่ไป 
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ในปี  พ.ศ. 2552  ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 647/2552   ลงวันท่ี  18 

กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2552  เร่ือง การปรับปรุงงาน และต าแหน่งงานภายในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดีเป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย ปฏิบติังานดา้นการก าหนดยุทธศาสตร ์เป้าหมาย การติดตาม ประเมินผล การ

จัดท าระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิ    จึงปรับปรุงงานภายในกอง

แผนงาน ดงัต่อไปน้ี  

 

1. งานวางแผนและประเมินผล  

2. งานวิเคราะหแ์ผนและงบประมาณ  

3. งานคลงัขอ้มลูและสารสนเทศ  

4. งานธุรการ  

 

2.2 ภำระหนำ้ที่รบัผิดชอบของกองแผนงำน 

 

 กองแผนงานมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในดา้นต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 

  1. เก็บรวบรวม  วิเคราะหแ์ละบริหารขอ้มลูต่าง ๆ   ของมหาวิทยาลยัเพื่อ 

ประโยชน์ในการบริหารและการวางแผนพฒันามหาวิทยาลยั  ซ่ึงขอ้มลูดงักล่าว  ไดแ้ก่  ขอ้มลู

ทางดา้นการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลยัและขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี วสัดุ  

ครุภณัฑ ์ เป็นตน้ 

  2. ด าเนินงานและประสานงานเก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยั

ระยะ  5 ปี แผนพฒันามหาวิทยาลยัรายปี แผนปฏิบติัการมหาวิทยาลยัประจ าปี  ตลอดจนการ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

3.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของมหาวิทยาลยัเพื่อ

ช้ีใหเ้ห็น 

ถึงระดบัความสมัฤทธ์ิผล และหรืออุปสรรคปัญหาการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา

มหาวิทยาลยัใหต้รงเป้าหมายและวตัถุประสงคย์ิ่งขึ้ น 

   4. ด าเนินงานดา้นวิจยัสถาบนั  (Institutional  Research)   

                   5. ด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้

ของมหาวิทยาลยั และศึกษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการ และลกูจา้งของ

มหาวิทยาลยั 
6. ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
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  7. ด าเนินการดา้นธุรการ  การเงินและพสัดุ การเจา้หนา้ท่ีและสวสัดิการ การ

ประกนัคุณภาพและระบบควบคุมภายในของกองแผนงาน และศูนยผ์ลิตเอกสารส านักงาน

อธิการบดี 

 
2.3 หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบผูป้ฏิบตังิำนบริหำร(ผูเ้ขียนคู่มือ) 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000 

 

2.4 โครงสรำ้งบรหิำรและบุคลำกร 
 

2.3.1 โครงสรำ้งกำรบรหิำร 

 

ใน ปี   2552  ตามค าสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ี  647/2552   ลงวัน ท่ี   18 

กุมภาพันธ์  พ .ศ. 2552  เร่ือง การปรับปรุงงาน และต าแหน่งงานภายในกองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี  จึงปรบัปรุงงานภายในและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

 

1. งานวางแผนและประเมินผล มีหน้าท่ีวิเคราะห ์จดัท ากลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนปฏิบติัราชการ แผนและการบริหารทรพัยากรมนุษย ์รายงานผลการประเมินตามตัวช้ีวดั

ตามแผนปฏิบติัราชการและค ารบัรองการปฏิบติัราชการ การปรบัปรุงระบบงานและโครงสรา้ง

หน่วยงาน  ประสานและด าเนินงานการการจดัการความรู ้และวิเคราะห ์วิจยัเพ่ือการพัฒนา

ผลงาน 
2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ มีหน้าท่ีวิเคราะห์ จัดท าแผนความ

ตอ้งการทรพัยากรประกอบดว้ยงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสรา้ง 

แผนงบประมาณองค์กรในก ากับ ตน้ทุนผลผลิต รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
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งบประมาณ และรายงานการประเมินความส าเร็จของการใชจ้่าย งบประมาณ และวิเคราะห ์

วิจยัเพื่อพฒันาผลงาน 

3. งานคลังขอ้มูลและสารสนเทศ มีหน้าท่ีจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ

วางแผนและการบริหารจดัการ จัดท าสถิติ สารสนเทศและรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

และการวิจยัสถาบนั 

4. งานธุรการ มีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบติังานของกองแผนงานดา้นการเงิน 

บุคลากร พสัดุ สารบรรณ และการจดัการทัว่ไป 

 

ทั้งน้ีใหม้ีการประสานการปฏิบัติงาน ส่งมอบผลงานระหว่างงาน เพ่ือสรา้ง

ผลงานท่ีมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและบริหารมหาวิทยาลยัใหม้ากท่ีสุด 
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2.3.2 บุคลำกร 

 

ปี พ.ศ. 2552 กองแผนงานมีอตัราก าลังทั้งหมด 32 ต าแหน่ง ไปปฏิบัติราชการใน

หน่วยงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน อัตราว่าง(พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 1 อัตรา โดยมีผู ้ปฏิบัติงานจริงจ านวน 26 คน แบ่งเป็นขา้ราชการ 13 คน 

พนักงานมหาวิทยาลยั 8 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจา้งประจ า 3 คน  ลกูจา้งชัว่คราว 1 

คน 
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2.4 แผนกลยุทธก์องแผนงำน  

 

วิสยัทศัน(์Vision) 

 

กองแผนงานเป็นองคก์รหลกัของมหาวิทยาลยัในการสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์

และเป้าหมายของมหาวิทยาลยัมีคุณภาพ 

 

พนัธกิจ 

ประสาน วิเคราะห ์จดัท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยั  ประสาน 

วิเคราะห์ จัดท าแผนความต้องการและจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย ์

งบประมาณ อาคาร อุปกรณ ์ครุภณัฑ ์ติดตาม  รายงานและประเมินผลตามแผนปฏิบติัราชการ

และค ารบัรองการปฏิบติัราชการของมหาวิทยาลยั จดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ

การบริหาร วิเคราะห ์วิจยัเชิงนโยบาย และวิจยัสถาบนัเพ่ือก าหนดยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลยั 

 

ค่ำนิยม 
มุง่งาน  มุง่มัน่  มุง่คุณภาพ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร/์กลยุทธข์องมหำวิทยำลยัขอนแก่น 

การบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

เป้ำประสงคห์ลกั / กลยุทธ ์

 
1. เป็นองคก์รท่ีมีระบบแผน งบประมาณ ประเมินผล การวิเคราะห ์วิจยัสถาบนั และการ

จดัการ 

2. ขอ้มูลสารสนเทศท่ีดีเลิศโดยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์ และผลส าเร็จตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ ์

1.1 พฒันาระบบงานดา้นยุทธศาสตร ์แผน งบประมาณ วิเคราะห ์วิจยัและ

การจดัการสารสนเทศใหร้องรบัการพฒันาของมหาวิทยาลยั 

1.2 จดัใหม้ีระบบการจดัการความรูร้ะดับองค์กรและบุคคล (Knowledge 

Management ) และการวิเคราะหว์ิจยังานประจ าสู่งานวิจยั (Routine to 

Research :  R2R ) 
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1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รองรับการเปล่ียนแปลงและการ

พฒันาการปฏิบติังาน 

 
 

2. เป็นองคก์รท่ีมีระบบบริหารจดัการท่ีดีและมีความสุข 

กลยุทธ ์

2.1จดัระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รและระบบประกนัคุณภาพให้

มีประสิทธิภาพ 

2.2การใชว้ัฒนธรรมไทยสรา้งความสุข ความรัก เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง

ความสุขและมีคุณภาพ 
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บทที่ 3 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

 

3.1 งำนดำ้นบริหำรงำนทัว่ไป 

 
      (1) งำนรบั-ส่ง หนงัสือรำชกำรและเอกสำร 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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00000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เขยีนขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 
 

ในงานรับ-สง่ หนังสอืราชการ 
 

โดยใสข่ัน้ตอนการปฏบิัตงิานในทกุกจิกรรม 
 
     - งานพัสด ุ
     - งานครภุัณฑ ์

- งานเบกิจา่ยคา่ตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ 
- งานการจัดท าสถติวินัลาทกุประเภท 
- งานจัดท าแผนงาน โครงการ และและค าขอตัง้งบประมาณ 
                                    
                              ฯลฯ 
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ตวัอยา่งการเขยีนข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
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 (2) งำนพสัดุ 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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00000000000000000000000000000000000000000000000 

 
    (3) งำนครุภณัฑ ์

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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00000000000000000000000000000000000000000000000 

 
 

    (4) งำนกำรเบิกจำ่ยค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตังิำนนอกเวลำรำชกำร 

 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 

 

    (5) งำนกำรจดัท ำสถิติวนัลำทุกประเภท 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 
 

    (6) งำนจดัท ำแผนงำน โครงกำร และและค ำขอตั้งงบประมำณ 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 
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   (7) งำนจดัท ำแผนปฏิบตักิำร 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 

 

    (8) งำนจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000 

 

 (9) งำนสรุปผลงำนประจ  ำปีของกองแผนงำน 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 
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   (10) งำนเลขำนุกำรและงำนประชุมภำยในกองแผนงำน 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000 

 

   (11) งำนจดัท ำเอกสำรเผยแพร่ 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000 
 

   (7) งำนจดัท ำแผนปฏิบตักิำร 

 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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3.2 งำนธุรกำรทัว่ไป 

 
      (1) งำนกำรรบัพิมพ ์

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

      (2) งำนศพบุคลำกร บิดำ/มำรดำ คู่สมรส บุตร ของกองแผนงำน 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

      (3) งำนใบส่งตวัตน้สงักดั 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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      (4) งำนท ำใบสวสัดิกำรส่งตวัผูป่้วยใน-นอก 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

      (5) งำนกำรตรวจสอบกำรใชโ้ทรศพัทท์ำงไกลตดิตอ่รำชกำร 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

      (6) งำนกำรสวสัดิกำรของกองแผนงำน 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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(7) งำนกำรรบัระเบียบวำระกำรประชุม บนัทึกกำรประชุม ก ำหนดกำรประชุของ 

กองแผนงำน 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

      (8) งำนคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรตำ่งๆ ในกองแผนงำน 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000 

 

                                          ฯลฯ  (ถา้มี) 
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บทที่ 4 

กรณีตวัอยำ่งกำรปฏิบตัิงำน 

 

ตวัอยำ่งกำรปฏิบตังิำนดำ้นรบั-สง่ สง่หนงัสอืรำชกำร 

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 

 

ตวัอยำ่งกำรปฏิบตังิำนดำ้นงำนพสัดุ 

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 

 

ตวัอยำ่งกำรปฏิบตังิำนดำ้นงำนครุภณัฑ ์

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

ฯลฯ 
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บทที่ 5 

ปัญหำอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  ปัญหำและอุปสรรค 

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 

 

5.2  ขอ้เสนอแนะ 

 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000 

  

 

 

 

*************************************** 
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บรรณำนุกรม 

 

 

 กองแผนงาน.มหาวิทยาลยัขอนแก่น.2552.รำยงำนประจ  ำปี พ.ศ.2552.ขอนแก่น: 

ศนูยผ์ลิตเอกสาร กองกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 เรืองชยั  จรุงศิรวฒัน์.2553.เทคนิคกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบตังิำน.ขอนแก่น : ศนูย์

ผลิตเอกสาร มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

 

 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.2552.กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิ 

งำน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ก.กลพิมพ.์ 
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ภำคผนวก 
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เขียนและจดัท ำคู่มือ  : 

 

 

 00000000000          ผูป้ฏิบติังานบริหาร กองแผนงาน 

                                                   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                                                 

 

       อดัส ำเนำ  : 

 

          00000000000 

  

 

 

        ผลิตที่ : 

 

              ศนูยผ์ลิตเอกสาร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 

 

 

        เผยแพร่  : 

 

   ภายในและภายมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 


