แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 กองการเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

งานบริหารงานบุคคล
ธ.ค.61
มิ.ย.61
มิ.ย.- ก.ค.61
ส.ค.- ก.ย.61
ภายใน ก.ย.61
ม.ค.61
มี.ค.61
พ.ค.61
ก.ค.61
ก.ย.61
พ.ย.61
5 กพ.61
2 เม.ย.61
4 มิ.ย.61
6 ส.ค.61
1 ต.ค.61
3 ธ.ค.61
17 ก.พ.61
1 เม.ย.61
1 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61
1 ก.ค.61
1 พ.ย.61
1 ธ.ค.61

การต่อเวลาราชการ
เสนอ ก.บ.ม.พิจารณาขั้นตอนการต่อเวลาราชการ
เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นตอน
ประชุมคณะกรรมการต่อเวลาราชการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ออกคําสั่ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งตัวบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ประชุมครั้งที่ 1/2561
ประชุมครั้งที่ 2/2561
ประชุมครั้งที่ 3/2561
ประชุมครั้งที่ 4/2561
ประชุมครั้งที่ 5/2561
ประชุมครั้งที่ 6/2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ประชุม ครั้งที่ 50 (1/2561)
ประชุม ครั้งที่ 51 (2/2561)
ประชุม ครั้งที่ 52 (3/2561)
ประชุม ครั้งที่ 53 (4/2561)
ประชุม ครั้งที่ 54 (5/2561)
ประชุม ครั้งที่ 55 (6/2561)
การสรรหาคณบดี ประจําปี 2561
ผู้อํานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี

วัน เดือน ปี
2 ม.ค.61
18 ก.พ. 61
1 มี.ค.61
1 มี.ค.61
7 มี.ค.61
3 มิ.ย.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
1 ก.ค.61
19 ส.ค.61
1 พ.ย.61
1 ธ.ค.61
1 ธ.ค.61

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารหน่วยงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

งานทะเบียนประวัติ
18 ธ.ค.60
16 ม.ค.61
5 มี.ค.61
21 มี.ค.61
พ.ค.61
15 มิ.ย.61
17 ก.ค.61
4 ก.ย.61
21 ก.ย.61
พ.ย.61
2 พ.ค.614
16 พ.ค.61
1 มิ.ย.61

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจํา วันที่ 1 เมษายน 2561)
- แจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
- แจ้งวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนคณะต่าง ๆ
- คณะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผู้ไม่เลื่อนเงินเดือน
- เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจ้งคณะ/หน่วยงานทราบ
- สรุปข้อมูลการประเมินฯเข้าที่ประชุม ก.บ.ม.
ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทุกกลุ่ม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
- แจ้งหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา
- แจ้งวงเงินและโควตาเลื่อนเงินเดือนคณะต่าง ๆ
- คณะแจ้งรายชื่อผู้ท่ไี ด้รับการเลื่อนเงินเดือน และรายชื่อผู้ไม่เลื่อนเงินเดือน
- เสนอคําสั่งอธิการบดี และแจ้งคณะ/หน่วยงานทราบ
- สรุปข้อมูลการประเมินฯเข้าที่ประชุม ก.บ.ม.
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ
- แจ้งคณะ/หน่วยงาน สํารวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ
- คณะ/หน่วยงานแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผู้เกษียณอายุราชการปี 2561
- เสนอคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้เกษียณอายุราชการและคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้าง
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ

วัน เดือน ปี
3 ก.ย.60
1 ต.ค.60
22 ต.ค.60
1 พ.ย.60
12 พ.ย.60
6 ก.พ.61
มี.ค.- เม.ย. 61
เม.ย.- พ.ค. 61

5 เม.ย.61
12 เม.ย.61
15 เม.ย.61
10 ม.ค.61
15-19 ม.ค.61
22-26 ม.ค.61
13 ก.พ.61
22 ก.พ.61
12-16 ก.พ.61
19-23 ก.พ.61
5-9 มี.ค.61
13 มี.ค.61
14-23 มี.ค.61
3-13 เม.ย.61
18 พ.ค.61

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม
3. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์,เหรียญจักรพรรดิมาลา
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอเครื่องราชฯ จาก MIS,ก.ม.1 และบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ส่งบัญชีรายชื่อให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ
- คณะ/หน่วยงาน ส่งบัญชีรายชื่อคืนกองการเจ้าหน้าที่
- นําบัญชีรายชื่อเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณารับรอง
- จัดส่งบัญชีรายชื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. การเข้าเฝ้ารับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กทม.
- แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2560 ให้งานประสานงาน กทม.
- รับบัตรเลขที่นั่งและกําหนดการเข้าเฝ้าฯ
- ติดต่อขอรับเครื่องราชฯ ให้ผู้ที่ไม่เข้าเฝ้าฯ และติดต่อขอรับภาพถ่ายให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ปี 2560
5. การขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายเพิ่มเติม กรณีเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
- สํารวจรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประเภทต่าง ๆ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเพื่อขอเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม)
- นําเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งสกอ.
- ส่งบัญชีรายชื่อให้สกอ.
6. พิธีมอบเครื่องราชฯ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ( วันที่ 13 มีนาคม)
- ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชฯ จากหนังสือราชกิจจานุเบกษา
- จัดทําบันทึกถึงผู้มีรายชื่อทุกคน ทุกชั้นตรา ที่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา
- ส่งบันทึกให้คณะ/หน่วยงาน แจ้งให้ผ้มู ีความประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯทราบ
- คณะ/หน่วยงาน แจ้งรายชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่
- สรุปรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์รับเครื่องราชฯ
- จัดทํากําหนดการ ผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง
- แจ้งกําหนดการผังที่นั่ง และบัตรเลขที่นั่ง ให้ผู้ประสงค์เข้ารับเครื่องราชฯ ทราบ
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ ในการจัดพิธีมอบเครื่องราชฯ
- พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- จ่ายเครื่องราชฯ ให้ผู้ที่ไม่เข้ารับ
- ส่งรายชื่อและเครื่องราชฯ ไปจ่ายที่วิทยาเขตปัตตานี
- จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้รับเครื่องราชฯ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วัน เดือน ปี

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

งานสวัสดิการ
ก.ย.- ธ.ค.61
ก.ค.60-10 เม.ย.61
ธ.ค.60-พ.ย.61
พ.ย.60 -มี.ค.61
ส.ค.60-มิ.ย.61
พ.ค.- ก.ย.61
ต.ค.60-ก.ย.61
เม.ย.61
ต.ค.60 - ม.ค.61
ต.ค.60 - ม.ค.61
ต.ค.60- ก.ย. 61
ก.พ. - พ.ค.61
ต.ค.61
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย. 61
ต.ค.60 - ก.ย. 61
ต.ค.60- ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
มิ.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ส.ค.- ก.ย.61
ธ.ค.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สํานักงานอธิการบดี
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการนาน (จัดงานวันที่ 13 มีนาคม 2561)
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ ประจําปี 2560 (จัดโครงการเดือน พ.ย.-พ.ค.61)
งานวันเกษียณอายุราชการ (จัดงานสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2561
โครงการร้านค้าสวัสดิการ
โครงการ “รดน้ําขอพรวันสงกรานต์”
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของแพทย์ชดใช้ทุนรัฐบาล
การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครู/อาจารย์
โครงการเคหะสงเคราะห์ตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับสถาบันการเงินภายนอก
เงินกู้เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของบุตร
เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
สวัสดิการเงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพบุคลากรถึงแก่กรรม
การประกาศเชิดชูเกียรติคุณด้านต่าง ๆ
เงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศของบุคลากร
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
นําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างโครงการของคณะ/หน่วยงาน
การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
การบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ประกันสังคม
เงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากร
เงินกู้เพื่อซ่อมแซมยานพาหนะบุคลากร
เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ
เงินกู้เพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
เงินกู้เพื่อการศึกษาตนเองของบุคลากร
การเบิกจ่ายเงินสวดพระอภิธรรมศพและค่าพวงหรีดกรณีบุคลากรและญาติสายตรงเสียชีวิต
การเบิกจ่ายเงินช่วย 3 เท่าของเงินเดือน กรณีบุคลากรสํานักงานอธิการบดีเสียชีวิต
เงินชดเชย กรณีบุคลากรเกษียณอายุ
กิจกรรมขึ้นปีใหม่สํานักงานอธิการบดี
สวัสดิการสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์กับบริษัทต่าง ๆ
การแจ้งขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคม รพ.มอ.

วัน เดือน ปี

กิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม

งานพัฒนาและฝึกอบรม
27-28 พ.ย.60
17-19 พ.ค.61
21-23 มิ.ย.61
7 ก.ย.61

ม.อ.- มข. - มช.
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่
ประชุมกรรมการอํานวยการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวินัยและนิติการ
ส.ค.61

ทุกเดือน
ก.พ.61
มี.ค.61
มี.ค.61
ส.ค.61
ต.ค.61

ทําสัญญานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
งานธุรการ
ประชุมหัวหน้างาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน)
ประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1
จัดทํางบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2562
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

