ภาระงาน (Job Description)
งานธุรการ กองกิจการนิสติ
หน่วยงบประมาณและการเงิน
ชื่อ – สกุล นางสาวลัญฉกร เสมอเชือ้ ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานธุรการ โดยกากับดูแลการ
ปฏิ บัติ งานบุ คลากรภายในงานธุ ร การ และสนับ สนุ นการทางานของกองกิ จการนิ สิต โดยให้บ ริก าร
ประสานงาน และอานวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งเป็นการสนับสนุนโดยภาพรวม
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Identity) ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานธุรการประกอบไปด้วย 9
หน่วย ประกอบด้วย หน่วยสารบรรณ หน่วยพัสดุ หน่วยบุคคล หน่วยงบประมาณและการเงิน หน่วยระบบ
ประกันคุณภาพและแผน หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ หน่วยยานพาหนะและ
ซ่อมบารุง และหน่วยเลขานุการ

ลักษณะการปฏิบตั ิงาน
1.หัวหน้างานธุรการ
1.1 กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยที่รับผิดชอบ
1.2 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของงานธุรการ
1.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงบประมาณและการเงิน
2.1 ดาเนินการเสนอรายละเอียดประมาณการจัดตั้งงบประมาณรายได้ประจาปี
ต่อมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานกองแผนงานเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ
2.2 จัดตั้งคาของบประมาณ และตัง้ โครงการในระบบ E-budget
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและประเภทเงินในระบบ E-budget
2.4 ทาการอนุมัติงบประมาณในระบบ E-budget แต่ละประเภทรายการ
2.5 จัดทาแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณตามไตรมาส
2.6 ดาเนินการควบคุมการเงินและตัดงบประมาณเอกสารตามหมวดต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
2.4 ดูแลระบบ Microsoft Dynamics AX 2009 ด้านการเงินประจากองกิจการนิสติ
2.5 จัดทาระบบการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
2.6 กากับดูแลการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.7 รวบรวมวิเคราะห์การใช้จา่ ยเงินแต่ละปีงบประมาณและรายงานผล

2.8 ดาเนินติดบาร์โค้ดและบันทึกเอกสารลงระบบติดตามเอกสารทางการเงิน
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนาส่งกองคลัง
2.9 ดาเนินการสแกนเอกสารทางการเงินที่กองกิจการนิสติ ได้รับผิดชอบงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร เพือ่ จัดเก็บไว้ระบบจัดเก็บเอกสารของกองกิจการนิสติ

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal ): PA
1. บุคลากรกองกิจการนิสิตทุกคน และองค์การบริหารกิจกรรมนิสติ ต้องเข้าใจหมวดการเบิกจ่าย
รายละเอียดสินค้าในการดาเนินงาน โครงการ /กิจกรรม

2. มีระบบและกลไกในการติดตามผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการประจาปี ตาม
กรอบระยะเวลา
3. มีการคุมงบประมาณการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน ของ นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ
หน่วยงบประมาณและการเงิน
ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ

กิจกรรม
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
- วางแผนเสนอรายละเอียดประมาณการจัดตั้งงบประมาณรายได้ประจาปี

ส.ค.

ก.ย.




- จัดตั้งคาของบประมาณ และตั้งโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินการ (D)
- ทาการอนุมัติงบประมาณในระบบ E-budget แต่ละประเภทรายการ

























- ดาเนินการควบคุมการเงินและตัดงบประมาณเอกสารตามหมวดต่างๆ

























- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและประเภทเงินในระบบ E-budge

























- ดูแลระบบ Microsoft Dynamics AX 2009 ด้านการเงินประจากองกิจการนิสิต

































































































- ด าเนิ น ติ ด บาร์ โ ค้ ด และบั น ทึ ก เอกสารลงระบบติ ด ตามเอกสารทางการเงิ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
- ดาเนินการสแกนเอกสารทางการเงิน ที่ก องกิจการนิสิ ตได้รับ ผิดชอบงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
- ตรวจสอบเอกสารทางกาเรงิ นและดูแลการเบิกจ่ ายเงิน ให้ เป็ นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
- จัดทาแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณตามไตรมาส
- รวบรวมวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินแต่ละปีงบประมาณและรายงานผล
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
- ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น














ภาระงาน (Job Description)
งานธุรการ กองกิจการนิสติ
หน่วยบุคคล
ชื่อ – สกุล นางสาวลัญฉกร เสมอเชือ้ ตาแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงานด้านการบริหารบุคคล เพราะบุคคลถือว่า
เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่า ที่สุ ด ขององค์ก รเพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ พ ร้อ มทั้ ง
ดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี โดยมีภารกิจหลัก
คือ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน
1. งานด้านบริหารตาแหน่งและอัตรากาลัง ของบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต
- จัดทาบันทึกข้อความขอกรอบอัตรา/การขอเพิม่ อัตรากาลัง/การจ้างทดแทน,ประกาศ
รายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก ,แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกและตรวจข้อสอบ ,
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ,ประกาศรายงานผู้สอบผ่านข้อเขียน และกาหนดวันสอบ
สัมภาษณ์
- จัดทาบันทึกข้อความขออนุมตั ิขอจ้างบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั งิ านภายในกองกิจการ
นิสติ
- จัดเตรียม (เอกสาร/สถานที่/อื่นๆ) ในการสอบ/สัมภาษณ์
- ติดต่อและนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
- จัดทาแฟ้มเอกสารข้อมูลผู้เข้าสอบ/สัมภาษณ์
- สรุปผลคะแนนและรายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้สอบผ่าน
- แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรายงานตัว
- จัดตารางการฝึกงานของบุคลากรใหม่ทมี่ าปฏิบัติหน้าที่ภายในกองกิจการนิสติ
- จัดทาผังโครงสร้างการบริหารงานของกองกิจการนิสติ พร้อมกับวางแผน
อัตรากาลังบุคลากรกองกิจการนิสิต
2 ด้านงานติดตามและประเมินผล
- ติดตามและประเมินการทดลองการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ
- ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
- ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการกองกิจการนิสติ
3 ด้านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

องค์ประกอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal ): PA
1. บุคลากรกองกิจการนิสิตต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ เป็น SMART DSA STAFF
2. จัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานและคู่มอื ผู้รับบริการ ประจากองกิจการนิสติ

ลักษณะงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ
ของกองกิจการนิสติ
2. เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
3. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านบุคลากร, ด้านการเงิน
4. อืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กิจกรรม

ปฏิทินแผนการดาเนินงาน ของ นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ
ระยะเวลาดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ขั้นวางแผนงาน (P)
1. จัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการนิสิต
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกองกิจการนิสิต
3. ดาเนินงานด้านการบริหารตาแหน่ง และอัตรากาลัง รวมถึงระบบติดตามและประเมินผล
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการนิสิต
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกองกิจการนิสิต
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นการนาผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ (A)
1. ทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้ดีขึ้น









ก.พ. มี.ค. เม.ย.











พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.





















