
 

 

 

หน่วยงาน งานบริหารงานและวางแผน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
งานนโยบายและแผน 

มีหน้าท่ีจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ ซึ่งจะต้องจัดท าให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ

วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา

เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

และด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน  ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ

เส่ียงลดลงจากเดิม 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานรับ ส่ง หนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ  
งานนโยบายและแผน 

2.งานจัดท าค าเสนอของบประมาณ เงินแผ่นดิน  

1.1 หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์  
1.2 หมวดงบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้าง  
1.3 หมวดงบรายจ่ายอื่น 
1.4 หมวดงบด าเนินงาน 
1.5 จ านวนนักศึกษา คงอยู่ ส าเร็จ รับใหม่ 

3.งานจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ 

 2.1  หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์  

 2.2  ประมาณการรายรับ 

 2.3  หมวดงบด าเนินงาน 

 2.4  หมวดงบรายจ่ายอื่น 

4. งานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

  1 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและแผนระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับงบประมาณ และ

แผนกลยุทธ์/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 



5. งานติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน   

1. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงาน ตาม แผนงบประมาณ ผลผลิตและโครงการ ให้สอคล้องตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม

แผน บริหารราชการแผ่นดิน แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนปฏิบัติงาน

และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  

  2.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน 35 ตัวชี้วัด/รายไตรมาส 

  3.  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส 

6 งานจัดท าแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (ทบทวนทุกปีงบประมาณ) 

7. งานแผนบริหารความเสี่ยง  

  1 ทบทวนแผนบริหารความเส่ียง และก าหนดแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ( 1 ตุลาคม 63-31 มกราคม 64) 

  2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 – 31 มีนาคม 64) 

  3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

  รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 – 30 มิถุนายน 64) 

  4. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียง  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64) 

วัตถุประสงค์ 

1.  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะฯ 
2. เพื่อก าหนดล าดับความส าคัญของการพัฒนา แผนงาน/โครงการ และมาตรการที่สอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ และมาตรการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
    มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบัติหรือการด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 คณะมีแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี อย่างน้อย 1 เล่ม 
1.2 คณะมีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณละ ครั้ง 1 ครั้ง 

1.3 จ าท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

1.4 จ าท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

2. เชิงคุณภาพ  

2.1 จัดท าระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและมี 



ประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล  

2. สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยท างานเป็นทีม และมีการ

วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   

บุคลากรในหน่วยและบุคคลากรภายนอกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.    

 
 

  

2.  
 

คณบดีก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
โดยอ้างอิง และสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน คณบดี 

3.  ศึกษาข้อ มูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
- จัดท าเอกสารเพื่อใช้ประกอบใน  
การวิเคราะห์จัดท าแผนกลยุทธ์ 

7 วัน เจ้าหน้าท่ีนโยบาย 
และแผน 

4.  เสนอโครงการเพื่อด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ 

3 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

5.  
 

บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการ 
วิเคราะห/์แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระดมความคิดและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

2 วัน บุคลากรของคณะ 

6.  
 

น ำข้อมูลท่ีได้จากการสัมมนาฯ        
มาจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 

3 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

7.                       มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

                 ไม่ข้อเสนอแนะ 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรประคณะ
พิจำรณำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 

1 ช่ัวโมง คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ 

8.  จัดท ำรูปเล่มแผนกลยุทธ์ 
ฉบับสมบูรณ์ 
 

 16 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

 

เริ่มต้น 

ก าหนดนโยบาย 

รวบรวม/สังเครำะห์ 
ข้อมูล/จัดท ำเอกสำร 

ด ำเนินโครงกำร 
เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ฯ 

สัมมนำ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ฯ 

พิจารณา 

จัดท ำแผนกลยุทธ์ฯ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เผยแพร่ 

ส้ินสุด 



กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1. 

    
  
  

    

 
2. 

 
 
 
 

ศึกษำข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 
- แปลงแผนกลยุทธ์มำเป็น 
แผนปฏิบัติกำรฯ 

 เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

3.  
 
 

แจ้งบุคลำกรในคณะฯเสนอ 
โครงกำรที่รับผิดชอบแต่ละ 
ประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อบรรจุ 
ในแผนปฏิบัติกำรฯ 

 บุคลากรในคณะฯ 

4.  
 
 
  

มีข้อเสนอแนะ 

- น ำผลที่ได้จำกกำรรวบรวม/ 
สังเครำะห์ข้อมูลมำจัดท ำ (ร่ำง) 
แผนปฏิบัติกำรฯ 
- เสนอ (ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรฯ  
ต่อผู้บังคับบัญชำ  

 เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

5.  
 
 
 ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ (ร่ำง)  
แผนปฏิบัติกำรฯ 

 ผู้บังคับบัญชา 

6.  
 
 
 

จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรฯ   
ฉบับสมบูรณ์ 

 เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

7.  
 
 
 

-แจ้งให้บุคลำกรในฝ่ำยฯ 
ได้รับ 
ทรำบและมีกำรแปลงแผน 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น 

 เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

8.  
 
 
 

   

 

เริ่มต้น 

รวบรวม/สังเครำะห์ข้อมูล 

เสนอโครงกำร 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร
ฯ 

พิจารณา 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 
(ฉบับสมบูรณ์) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เผยแพร่ 

ส้ินสุด 



กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
 
1. 

    
  
 

    

 
2. 

 
 
 

ก าหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินกองนโยบายและแผน 

15 นาที เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

3.  
 
 

ปรับปรุงแบบฟอร์มค าเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี และคู่มือการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแบบฟอร์ม
กองนโยบายและแผน 

 
8 ช่ัวโมง 

เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

4.  
 
 
 

แจ้งฝ่าย/สาขา ให้ท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  

- เสนอขอโครงกำร 
- เสนอขอครุภัณฑ์ 
- ข้อมลูแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมลูนักเรียนทนุ 
- ข้อมลูอำคำรและพืน้ที ่
- ข้อมลูอัตรำก ำลงัทั้งหมด 
และข้อมลูอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30 นาที ฝ่าย/สาขา 

5.  ประมำณกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี ้
- ด้ำนข้อมลูนิสิต 
- ด้ำนค่ำธรรมเนียม 
- ข้อมลูสำขำวิชำ 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

6.  
 
 
 

รวบรวมข้อมลูค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าป ี
จำกฝ่ำย/สำขำ 
- เสนอขอโครงกำร 
- เสนอขอครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้ำง 
- ข้อมลูแผนจ ำนวนนิสิต 
- ข้อมลูนักเรียนทนุ 

8 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

เร่ิมต้น 

จัดท าปฏิทิน 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ปรับปรุงแบบฟอร์มและจัดท า
คู่มือการจัดทางบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 

รวมรวมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

แจ้งหน่วยงานค าเสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย 

จัดท าข้อมูลประมาณการ
รายรับ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- ข้อมลูอำคำรและพืน้ที ่
- ข้อมลูอัตรำก ำลงัทั้งหมด 
- ข้อมลูกำรเบิกจ่ำยจริงของ 
อำคำรที่ก ำลังกอ่สร้ำง 
และข้อมลูอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7.                            มีข้อเสนอแนะ  
 
 
                          ไม่มีข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมกำรบริหำรประชุม 
พิจำรณำข้อมลูค าเสนอขอ 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าป ี

4 ช่ัวโมง คณะกรรมการบริหาร 

      

ที่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
  

 
 

   

8.  
 
 
 
 

ส่งค าเสนอขอต้ังงบประมาณ 
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ไปยัง 
กองนโยบายและแผน 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

9.  
 
 
 

   

ส้ินสุด 

พิจารณา 

A 

A 

      ส่งค าเสนอขอต้ังงบ 
  ประมาณรายจ่ายเงินรำยได้ 



กระบวนการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน 

 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1. 

    
  
 

    

 
2. 

 
 
 
 

ปรับปรุงแบบปรับปรุงแบบฟอร์ม
แผนความต้องการงบลงทุน 
ให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มกอง
นโยบายและแผน 

 
8 ช่ัวโมง 

เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

3.  
 
 
 

- ฝ่าย/สาขาจัดท ารายละเอียด    
ค าของบลงทุนล่วงหน้า ๕ ปี 
 

30 นาที ฝ่าย/สาขา 

4.  - รวบรวม สังเคราะห์ กล่ันกรอง 
ค าของบลงทุน 
- สรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมการ 
บริหาร 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

5.   
ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 
 

    
  ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

พิจารณาแนวทางการขอต้ังงบ 
ลงทุน และก าหนดรายการ 
ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ท่ีจะเสนอ 
ขอรับการจัดสรรเงินแผ่นดิน 

8 ช่ัวโมง หัวหน้างานนโยบาย  
และแผน 

6.  
 
 
 

จัดท ำแผนควำมต้องกำรงบลงทุน 
ฉบับสมบูรณ์ 

8 ช่ัวโมง เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

7.  
 
 

ส่งแผนความต้องการงบลงทุน 
ไปยังกองนโยบายและแผน 
 

15 นาที เจ้าหน้าท่ีงานนโยบาย
และแผน 

8.  
 

   

เร่ิมต้น 

ปรับปรุงแบบฟอร์ม 
แผนความต้องการงบลงทุน 

ส้ินสุด 

แจ้งหน่วยงาน 

ตรวจสอบ 

ส่งแผนความต้องการงบลงทุน 
 

รวบรวม สังเครำะห์ 
กลั่นกรองค ำของบลงทุน 

จัดท าแผนความต้องการ 
งบลงทุน 



ขั้นตอนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน    ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
1. 

  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง/ทบทวนคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

 1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

 
2. 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง และปัจจัย
เส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 5 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเมินโอกาส และผลกระทบของ
ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียงท่ี
ได้จากการวิเคราะห์และรุบุความเส่ียง 

 5 วัน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดท า
แผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความ
เส่ียง 

 2 วัน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

5  จัดท าแบบระบุความเส่ียงและการ
ประเมินความเส่ียง พร้อมค าอธิบาย
การระบุโอกาสและผลกระทบ และ
แผนบริหารความเส่ียง ผ่านระบบ
สารสนเทศ  

1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

6  ติดตามผลตามแผนบริหารความเส่ียง
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง (รอบ6 เดือน 
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน)  

5 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน
นโยบายและแผน 

7  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
เพื่อน าไปปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียงหรือวิเคราะห์ความเส่ียงของ
หน่วยงานในปีต่อไป 

1 วัน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

8     

เร่ิมต้น 

วิเคราะห์ ระบุความเส่ียง 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ 

ตรวจสอบ 

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

การติดตามและประเมินผล 

สิ้นสุด 

รายงานและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 



 

 

 

 


