
รายงานผล/
หมายเหตุ

งานการเงิน
 -รายงานขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ทุกวันที ่5 ของเดือน วิชญาพร
 -รายงานรายรับ-รายจายงบแผนดินและงบรายได ทุกวันที ่10 ของเดือน วิชญาพร
 -ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายจายระหวาง ทุกวันที ่5 ของเดือน
  งานการเงินกับงานพัสดุ สํานักวิทยบริการ วิชญาพร
 - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายจายงบแผนดิน ทุกวันที ่5 ของเดือน
  กับงานการเงินวิทยาเขตปตตานี วิชญาพร
 - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจาย
  เงินรายไดในฐานขอมูลการเงิน ทุกวันที ่5 ของเดือน วิชญาพร
 - รายงานรายจายที่ไมมีในระเบียบ 4 เดือน : ครั้ง วิชญาพร

งานพัสดุ
รายงานวัสดุคงเหลือ ทุกวันที1่0ของเดือน รอนียะ
รายงานคาเสื่อมราคาพัสดุ ทุกวันที1่0ของเดือน มลทิรา
ตรวจสอบพัสดุประจําป เดือน ตค. มลทิรา
จําหนายพัสดุประจําป พย.,พค. มลทิรา
ตรวจสอบการลงบัญชีรายจาย ทุกเดือน มลทิรา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน (แบบ มอ600) ทุกวันที2่5ของเดือน มลทิรา
รายงานผลการกอหนี้ผูกพัน (แบบ บก51-1,บก51-2) ทุกวันที2่5ของเดือน มลทิรา
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ(แบบ กค601) หลังการทําสัญญา มลทิรา

งานอาคาร
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ตรวจเช็ค ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ       ธ.ค.,เม.ย,ส.ค สมบัติ
ตรวจเช็คตูเมนไฟฟา        ม.ค.,พ.ค,ก.ย. สมบัติ
ตรวจเช็คเครื่องกําเนิดไฟฟา      เดือนละ 2 ครั้ง สมบัติ
ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน      2 เดือน / ครั้ง สมบัติ
ลางทําความสะอาดเครื่องกรองน้ํา      เดือนละครั้ง สมบัติ
รายงานผลการใชไฟฟา       ทุกสิ้นเดือน สมบัติ

งานบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต(อบรมผูนํา) งานกจ. 105,000.-บาท  รุน 1 19-22มี.ค.52
หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการ งานกจ. 20,000.-บาท
หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษามาลายู งานกจ. 20,000.-บาท
หลักสูตรพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกจ. 20,000.-บาท
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ งานกจ. 20,000.-บาท
หลักสูตรศิลปะการปองกันตัว ม.ีค.-52 งานกจ. 30,000.-บาท
โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาทีมงาน ม.ีค.-52 สํานักวิทยบริการ 150,000.-บาท
โครงการการจัดการความรู เดือนละครั้ง สํานักวิทยบริการ 50,000.-บาท
โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 53,200.-บาท
                  งานบริหารบุคคล
แตงตั้งหัวหนากลุมงานสํานักวิทยบริการ ก.พ.-52 งานกจ. คําสั่งสํานักฯ ที่ 8/2551

ลงวันที่ 28 พ.ย 51

แตงตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ม.ค.-52 งานกจ. คําสั่งสํานักฯ ที่ 15/2551

ลงวันที่ 18 ธ.ค 51
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ประเมินความพึงพอใจการใชบริการของ สนล ก.พ.-52 สนล/งานกจ.
ประเมินบุคลากรครั้งที่ 1 ก.พ.-52 สํานักวิทยบริการ
ประเมินความพึงพอใจการใชบริการของ สนล ส.ค.-52 สนล/งานกจ.
ประเมินบุคลากรครั้งที่ 2 ส.ค.-52 สํานักวิทยบริการ

งานวางแผน
จัดทํางบประมาณแผนดินประจําป กันยายน-ธันวาคม งานแผน
จัดทํางบประมาณรายไดประจําป กรกฏาคม/สิงหาคม งานแผน
รายงานผลการใชจายเงิน รายได/แผนดิน มค/เมย/กค/ตค งานแผน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ตุลาคม สํานักวิทบริการ
รายงานผลการดําเนินงาน กพร ตุลาคม สํานักวิทยบริการ
จัดทํา/รายงานผล KPI ของสํานักวิทยบริการ ตุลาคม/พฤศจิกายน สํานักวิทยบริการ
รวบรวมสถิติและขอมูล ตุลาคม-กันยายน งานแผน

งานประกันคุณภาพ
จัดทํา SAR ประจําป ตุลาคม สํานักวิทยบริการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัด ทุกเดือน สํานักวิทยบริการ
ประเมินคุณภาพสํานักวิทยบริการ ตค-พย สํานักวิทยบริการ

งานวิจัย
คลินิกวิจัย ตค-กย งานแผน

กิจกรรมการประชาสัมพันธ
จัดรายการที่นี ่มอ ตค-กย JFK/สนล เดือนละ 2 ครั้ง
จัดรายการรอบรั้ววิทยบริการ ตค-กย JFK/สนล เสาร สัปดาห 3
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ปายประชาสัมพันธอัตโนมัติ ตค -กย จอมใจ
จัดบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักฯ (ในอาคาร) ตค -กย จอมใจ
จัดปายประชาสัมพันธ (ปายสนาม) ตค -กย จอมใจ ปใหม/วันเด็ก
ประชาสัมพันธขาวสารทาง E-mail ตค -กย จอมใจ

งานบริหาร/ธุรการ
กิจกรรมวันปใหม ธ.ค.-51 สํานักวิทยบริการ 40,000.00     จัดงานวันที่30ธ.ค.51

โครงการสนับสนุนการแขงขันกิฬา ม.ีค.-52 สํานักวิทยบริการ 30,000.00     
วิเคราะหระบบงานสํานักงานเลขานุการ ม.ค.-52 สนล 
โครงการทําบุญวันธรรมสวณะ เดือนละครั้ง สํานักวิทยบริการ
Big Cleaning ธค/เมย/สค สนล 
การทําลายเอกสาร ม.ค.-กพ. ยุวดี 
ประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการ พุธที ่1 ของเดือน อรศิริ 3,360.00      

กพ. พค. สค. พย.
ประชุมหัวหนากลุมงานสํานักวิทยบริการ อังคารที ่3 ของเดือน อรศิริ 9,360.00      

พย. มค. ม.ีค. พค.  ยุวดี
กค. สค. 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสํานักวิทยบริการ พฤหัสบดีที่ 4 อรศิริ/อมรพรรณ 31,995.00     
วิทยาเขตปตตานี พย.มีค. กค. ยุวดี
จัดทํา KPIs สํานักงานเลขานุการ ต.ค.-51 บุคลากรสนล.
รายงานการดําเนินงานตาม KPIs ปละ 2 ครั้ง พย. พค. บุคลากรสนล.
ประกันชีวิตบุคลากรสํานักวิทยบริการ พค. 52 อรศิริ 8,500.00      
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