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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 06
งาน .......บริหารความเสี่ยง........ กิจกรรมหลัก …….จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง……………………….….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายแนวทางและวิธีการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนิน การโดยค้นคว้า ศึ กษา และวิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ยวกับ การบริห ารความเสี่ย ง จั ด ทาคู่มือ การ
บริหารความเสี่ยง และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากแหล่งอื่นๆ
3.2 จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
1) ออกแบบเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยง
2) จัดทาเนือ้ หาในเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยง
3) จัดทารูปเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยง
4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยง
5) เสนอเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
6) ปรับแก้เล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
7) เสนอเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้เล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
9) เสนอเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงให้รองผู้อานวยการพิจารณา
10) ปรับแก้เล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
11) เสนอเล่มคูม่ ือการบริหารความเสี่ยงต่อผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
3.3 เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(7) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน

290

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแผนบริหารความเสี่ยง
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทัง้ ในระดับหน่วยงาน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 07
งาน .......บริหารความเสี่ยง........ กิจกรรมหลัก …….จัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน………….….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยกาหนดกิจกรรม ติดต่อและประสานวิทยากร จัดเตรียมการจัดอบรม ดาเนินการ และ
ประเมินผลและสรุปการอบรมกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทากิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
1) จัดทา (ร่าง) กิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา
3) ปรับ แก้ (ร่าง) กิจ กรรมการสร้า งความรู้ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การบริห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับ แก้ (ร่าง) กิจ กรรมการสร้า งความรู้ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การบริห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) กิจ กรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ การบริห ารความเสี่ย ง ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับ แก้ (ร่า ง) กิ จ กรรมการสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ การบริห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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8) เสนอกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้ผอู้ านวยการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3.2 ติดต่อและประสานวิทยากร
1) หารายชื่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง
2) เสนอชื่อวิทยากรต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
3) ประสานวิทยากรด้วยวาจา
4) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
5) ประสานขอเอกสารประกอบการอบรม
3.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
1) จองห้องประชุม
2) สั่งอาหารว่าง
3) จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม
4) นัดหมายการประชุมในระบบ
5) จัดทารายชื่อผู้เข้าอบรม
6) จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม
7) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยง
3.4 ดาเนินการกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
1) ด าเนิ น กิ จ กรรมการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง และแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
3.5 ประเมินผลและสรุปการอบรมกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(8) กิจกรรมจัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 08
งาน .......บริหารความเสีย่ ง........ กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง………….….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการดาเนินการวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกัน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยกาหนดประเด็นการประชุม จัดเตรียมการประชุม ดาเนินการประชุม จัดทารายงานการ
ประชุม จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อรองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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8) เสนอประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงให้
ผู้อานวยการเห็นชอบ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1) จัดทา (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่า ง) เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ย งต่ อ หั ว หน้ า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่ า ง) เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอเอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการพิจารณา
เห็นชอบ
3.3 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) จองห้องประชุม
2) สั่งอาหารว่าง
3) จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
4) นัดหมายการประชุมในระบบ
5) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
6) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง
3.4 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
1) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
2) ชี้แจงการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ ยง จดบันทึก
การประชุม และสรุปมติการประชุม
3.5 สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
1) จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
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3) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริห ารความเสี่ ย งต่อ หั ว หน้ า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรั บ แก้ (ร่ า ง) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการลงนามตรวจสอนรายงานการประชุม
3.6 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.7 จัดทาเล่มแผนบริหารความเสี่ยง
1) ออกแบบ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
2) รวบรวมข้อมูลจัดทา (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
3) จัดพิมพ์ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
4) ตรวจสอบ/พิสูจน์อักษร (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
5) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
7) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
9) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้ารองผู้อานวยการพิจารณา
10) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
11) เสนอเล่มแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
3.8 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
1) จั ด พิม พ์เล่ม แผนบริห ารความเสี่ย ง แปลงไฟล์เอกสารเป็ น ไฟล์ pdf และส่ง IT เผยแพร่ใน
เว็บไซต์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 10 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(9) กิจกรรมติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 09
งาน ..บริหารความเสี่ยง.. กิจกรรมหลัก .ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจาปีมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยติดตามผลการดาเนินงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3.4 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 5 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(10) กิจกรรมจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 10
งาน ..บริหารความเสี่ยง.. กิจกรรมหลัก …จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน…
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงประจาปีของหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนิน การโดยรวบรวมข้อ มู ล ผลการด าเนิน งาน จั ด ท าเล่ม รายงาน และเผยแพร่รายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.2 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
1) จัดทาเนือ้ หาในเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) จัดทา (ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร
4) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
6) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
พิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้รองผู้อานวยการพิจารณา
9) ปรับ แก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนิน งานบริห ารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
10) เสนอเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อผู้อานวยการเห็นชอบ
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3.3 เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
1) จัดพิมพ์เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และ
ส่ง IT เผยแพร่ในเว็บไซต์
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ - ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(11) กิจกรรมรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 11
งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง………………….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยทราบ
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุม รายงานผลต่อที่ประชุม และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาเอกสารนาเสนอวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
3.2 จัดทาเอกสารการประกอบวาระ
1) จัดทา (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
5) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ
3.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร
3.5 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบายและ
แผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(12) กิจกรรมประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 12
งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง……………….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทางานการบริหารความเสี่ยง
2. ขอบเขตงาน
ด าเนิ น การโดยตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน วิเคราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรค จั ด ท าแบบประเมิ น
กระบวนการ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2) จัดทา (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
7) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อรองผู้อานวยการเห็นชอบ
3.4 สาเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
3.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(13) กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ย ง ตามเกณฑ์ก ารประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสีย่ ง
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 13
งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสี่ยง……………….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้
จัดทารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) ประสานงานด้วยวาจากับหน่วยงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3) บันทึกผลการดาเนินงานและคะแนนลงในแบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4) ส่งผลการยืนยันสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ
3.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ทเี กี่ยวข้องกับความเสี่ยง
2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้ตรงกับที่เขียนในรายงาน
การประเมินตนเอง
3) จัดระบบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่ ตามรายงาน
การประเมินตนเอง
4) สแกนเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความเสี่ยง
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5) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่
3.3 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิน งานการบริห ารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการเขีย นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
1) รับแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
2) บันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง
3) เสนอรายงานผลการด าเนิ น งานการบริห ารความเสี่ ย งตามเกณฑ์ ก ารเขีย นรายงานการ
ประเมินตนเองให้ผบู้ ริหารพิจารณา
4) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ ตามตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
6) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
7) ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานให้ตรงกับที่เขีย นในรายงานการประเมิน ตนเอง ตามตั วบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
8) จัด ระบบเอกสารหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่ ตามรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
9) สแกนเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
10) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
11) ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมไฟล์ให้ฝา่ ยประกันคุณภาพ
3.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
1) จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลและส่งเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
พร้อมไฟล์ให้งานประกันคุณภาพ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(14) กิจกรรมรับ การตรวจประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายในตัวบ่ งชี้ท่ีเกี่ย วข้อ งกั บ การ
บริหารความเสี่ยง

320

คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 14
งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัว
บ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง……………….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยรับทราบกาหนดการ เข้าร่วมชี้แจงและอธิบายการดาเนินงาน จัดหาเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม และรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบกาหนดการการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
3.2 ชี้ แ จง อธิ บ ายข้ อ มู ล และแสดงเอกสารหลั ก ฐานการด าเนิ น งานบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.3 จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจประเมินเรียกหา
3.4 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

5.3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

323

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....งานบริหารความเสีย่ ง.......
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – RM
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ....... งาน ......บริหารความเสี่ยง................................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานบริหารความเสี่ยง
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานบริหารความเสี่ยง
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุม ถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในงานบริห ารความเสี่ยง ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยงานตาม WI-AC-PQ–RM-01, WI-AC-PQ–RM-02,
WI-AC-PQ–RM-03, WI-AC-PQ–RM-04, WI-AC-PQ–RM-05, WI-AC-PQ–RM-06, WI-AC-PQ–RM-07,
WI-AC-PQ–RM-08, WI-AC-PQ–RM-09, WI-AC-PQ–RM-10, WI-AC-PQ–RM-11, WI-AC-PQ–RM-12,
WI-AC-PQ–RM-13 และ WI-AC-PQ–RM-14 ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ–RM-01 จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
2.2 WI-AC-PQ–RM-02 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.3 WI-AC-PQ–RM-03 จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
2.4 WI-AC-PQ–RM-04 จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
2.5 WI-AC-PQ–RM-05 จัด ประชุม คณะกรรมการฯ เพื่ อพิจ ารณาแนวทางและปฏิทิน การบริหาร
ความเสี่ยง
2.6 WI-AC-PQ–RM-06 จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2.7 WI-AC-PQ–RM-07 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน
2.8 WI-AC-PQ–RM-08 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2.9 WI-AC-PQ–RM-09 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
2.10 WI-AC-PQ–RM-10 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
2.11 WI-AC-PQ–RM-11 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
2.12 WI-AC-PQ–RM-12 ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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2.13 WI-AC-PQ–RM-13 รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสี่ยง
2.14 WI-AC-PQ–RM-14 รับการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายในตั วบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดทาโครงการบริหารความเสีย่ ง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.1.1 ทบทวนโครงการบริหารความเสี่ยง
3.1.2 จัดทา (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
3.1.3 เสนอโครงการบริหารความเสีย่ งให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
3.2.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.2.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
3.3 จัดทานโยบายบริหารความเสีย่ ง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ งของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ผลการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
3.3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
3.3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการเพื่อลงนามในนโยบายบริหารความ
เสี่ยง
3.4 จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3.4.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.4.3 เสนอแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณา
3.5 จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอน
ดังนี้
3.5.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.5.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.5.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
3.5.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.5.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.5.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
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3.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.5.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ (ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.5.12 สรุปรายงานประชุม
3.6 จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.6.1 ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากแหล่งอื่นๆ
3.6.2 จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
3.6.3 เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยง
3.7 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.7.1 จัดทากิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3.7.2 ติดต่อและประสานวิทยากร
3.7.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
3.7.4 ดาเนินการกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
3.7.5 ประเมินผลและสรุปการอบรมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง
3.8 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.8.1 กาหนดประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.8.2 จัด ทาต้น ฉบั บเอกสารการประชุม วิเคราะห์ จัด ลาดับ ความเสี่ย ง และจัด ทาแผนบริห าร
ความเสี่ยง
3.8.3 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.8.4 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.8.5 สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.8.6 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.8.7 จัดทาเล่มแผนบริหารความเสี่ยง
3.8.8 เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง
3.9 ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.9.1 จัดทาบันทึกเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.9.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.9.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3.9.4 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3.10 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.10.1 รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
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3.10.2 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.10.3 เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3.11 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.11.1 จัดทาเอกสารนาเสนอวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
3.11.2 จัดทาเอกสารการประกอบวาระ
3.11.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.11.4 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร
3.11.5 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบาย
และแผน
3.12 ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.12.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.12.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานตัวชี้วัดตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง
3.12.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.12.4 สาเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.12.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
3.12.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3.13 รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ใน
ตัวบ่งชี้ท่เี กี่ยวข้องกับความสี่ยง มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.13.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
3.13.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
3.13.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
3.13.4 จัดทาบัน ทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
3.14 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.14.1 รับทราบกาหนดการการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
3.14.2 ชี้แจง อธิบ ายข้อ มู ล และแสดงเอกสารหลั กฐานการดาเนิน งานบริห ารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.14.3 จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจประเมินเรียกหา
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3.14.4 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 22 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 6 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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5.4 งานควบคุมภายใน
5.4.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

ควบคุมภายใน

ชื่อ

นายกษิดศิ

นามสกุล

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

งาน

ควบคุมภายใน

นามสกุล

เวสา

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

.

คงปาน

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - IC
สรุปมีกิจกรรมหลัก
.....

12

กิจกรรม

ตาแหน่ง .....หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ........

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1 จัดทาโครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.1.1 ทบทวนโครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
2.1.2 จัดทา(ร่าง) โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน

1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่
ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการ
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน อาทิ เกณฑ์ EdPEx ,ระเบียบ
สตง.
2) ศึกษาข้อมูลตัวอย่างการพัฒนา
กระบวนการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ข้อมูลโครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
1
1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
-

ชั่วโมง
2

วัน
-

-

2
2

-

30

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
นาที
-

ชั่วโมง
3

วัน
-

1

-

3

-

5) เสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
หัวหน้าฝ่าย พิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้(ร่าง)โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

7) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
หัวหน้าสานักงาน พิจารณา

1

5

-

-

8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

15

-

-

9) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
รองผู้อานวยการ พิจารณา

1

5

-

-

3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัด
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จ งบประมาณ

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
10) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

2.1.3 เสนอโครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน ให้ผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.2 จัดทานโยบายการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.2.1 จัดทา(ร่าง) นโยบายการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

2.2.2 เสนอพิจารณา/ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

5

-

-

35
-

6
1

1
-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

รวม
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

2) กาหนด (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
1) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
2) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

ปริมาณ/คุณภาพ
(ร่าง) โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

ระยะเวลาที่ใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบายการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
3) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
หัวหน้าสานักงาน
4) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
5) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
รองผู้อานวยการพิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
พิจารณา
7) เสนอนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
ผู้อานวยการพิจารณาลงนาม

2.2.3 จัดทาบันทึกเผยแพร่นโยบาย จัดทาบันทึกเผยแพร่นโยบาย/แจ้งให้บุคลากร
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
รับทราบ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

5

-

-

15

-

-

50

2

-

1

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

นโยบายการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
บันทึกเผยแพร่นโยบายการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก
2.3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
10

ชั่วโมง
-

วัน
-

2.3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีคุณสมบัตเิ ป็น
คณะกรรมการ

สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มี
คุณสมบัตเิ ป็นคณะกรรมการ

2.3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1
1

30
5

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา

1

5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

10

-

-

6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

10

-

-

1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

15

-

-

2.3.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาลงนาม

(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

สัดส่วน
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2.4 จัดทาแนวทางและ
ปฏิทินการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

2.4.1 จัดทา (ร่าง) แนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสัง่ แต่งตัง้
1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ที่ได้รับการลงนามจาก
ผู้อานวยการ
รวม
1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทินการดาเนินงาน
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

ชั่วโมง
วัน
-

55
-

1
1

-

2) จัดทา (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน

1

-

-

1

3) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้
หัวหน้างาน พิจารณา

1

5

-

-

4) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน

1

30

-

-

5) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้
หัวหน้าสานักงาน พิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน

1

15

-

-

7) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้รอง
ผู้อานวยการ พิจารณา

1

5

-

-

8) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

15

-

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมรอง
2.4.2 จัดทาปฏิทินการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน

2.5 จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาแนวทางและ

2.5.1 กาหนดประเด็นการประชุม

รายละเอียดกิจกรรม
1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทินการ
ดาเนินงาน
2) จัดทา (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน
3) เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ให้
หัวหน้าฝ่าย พิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ให้
หัวหน้าสานักงาน พิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทินการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
รวม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
2) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
-

ชั่วโมง
1

วัน
-

1
1

5

5
-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

15

-

-

45
30
5
15

2
-

2
-

1

1
1
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

สัดส่วน

100

340

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อ
ผู้อานวยการหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

2.5.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

1
1

5

-

1
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

1

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ประเด็นการประชุม

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

สัดส่วน

341

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

15

-

-

1

-

4

-

1

-

2

-

1

30

-

-

2.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ
e-office
2.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม

1

5

-

-

1

30

-

-

2.5.10 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
2.5.12 สรุปรายงานประชุม

1

-

3

-

1

-

3

-

-

-

1

55

1

4

2.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
2.5.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมพร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
2.5.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.5.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.5.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ความถี่
1

1

รวม

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

รายงานประชุมการพิจารณา
แนวทางและปฏิทินพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

สัดส่วน

100

342

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.6 จัดประชุมชีแ้ จงแนว 2.6.1 กาหนดประเด็นการประชุม
ทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.6.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

รายละเอียดกิจกรรม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
2) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อ
ผู้อานวยการหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
ฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
ฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
สานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1
1

นาที
30
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1
1

15
5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

15

-

-

1
1

5

-

1
-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ประเด็นการประชุม

สัดส่วน

343

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.6.3 ประสานงานเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
2.6.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมพร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
2.6.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม
2.6.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.6.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2.6.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมใน
ระบบ e-office
2.6.9 ประสานผู้เข้าประชุม
2.6.10 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.6.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
2.6.12 สรุปรายงานประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
7) ปรับแก้เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะ
1
ต้นฉบับเอกสารการประชุม
ของรองผู้อานวยการ
1

นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

5

-

-

1

15

-

-

1

-

4

-

1

-

2

-

1
1

30
5

-

-

1
1

30
-

3

-

1

-

3

-

-

-

1

55

1

4

1

รวม

ระยะเวลาที่ใช้

รายงานประชุมชีแ้ จงแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

สัดส่วน

100

344

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.7 จัดทาคู่มือการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.7.1 ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในจากแหล่งอื่นๆ
2.7.2 จัดทาคู่มือการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
นาที
-

ชั่วโมง
1

วัน
-

-

1

-

1

-

6

-

3) จัดทารูปเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

1

-

2

-

4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคู่มอื การ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

1

-

1

-

5) เสนอเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้เล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

30

-

-

1) ออกแบบเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
2) จัดทาเนื้อหาในเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

ระยะเวลาที่ใช้

1

(ร่าง) เล่มคู่มอื

สัดส่วน

345

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
7) เสนอเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

8) ปรับแก้เล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

1

15

-

-

9) เสนอเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในให้
รองผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

10) ปรับแก้เล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

15

-

-

11) เสนอเล่มคู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในต่อ
ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ

1

คู่มอื การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

5

-

-

2.7.3 เผยแพร่คมู่ อื การพัฒนา/

จัดแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และนาส่ง IT

1

ไฟล์เอกสารเผยแพร่ใน

20

-

-

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน

เผยแพร่ในเว็บไซต์

40

5

1

สัดส่วน

เว็บไซต์

และควบคุมภายใน
รวม

100

346

กิจกรรมหลัก
2.8 จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
หน่วยงาน (1 ครัง้ /ปี)

กิจกรรมรอง
2.8.1 จัดทากิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน

รายละเอียดกิจกรรม
1) จัดทา (ร่าง) กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
2) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้
รองผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
-

ชั่วโมง
2

วัน
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน
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2.8.2 ติดต่อและประสานวิทยากร

2.8.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

รายละเอียดกิจกรรม
7) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน ให้ผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) หารายชื่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
2) เสนอชื่อวิทยากรต่อผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ
3) ประสานวิทยากรด้วยวาจา
4) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
5) ประสานขอเอกสารประกอบการอบรม
1) จองห้องประชุม
2) สั่งอาหารว่าง
3) จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรเข้า
อบรม
4) นัดหมายการประชุมในระบบ
5) จัดทารายชื่อผู้เข้าอบรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
10

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ

5

-

-

1

รายชื่อวิทยากร

-

1

-

1

5

-

-

1
1
1
1
1
1

หนังสือเชิญ
เอกสารประกอบการอบรม
ห้องประชุม
อาหารว่าง
บันทึกข้อความ

30
15
30
5
5
15

-

-

1
1

จานวนผู้เข้าอบรม
เอกสารลงทะเบียน

5
15

-

-

สัดส่วน
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2.9 ติดตามและ
สรุปผลการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน (ปย.2)
หมายเหตุ : ตามไตร
มาส

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

6) จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
อบรม
7) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
2.8.4 ดาเนินการกิจกรรมการสร้าง ดาเนินกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน และแจก
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
2.8.5 ประเมินผลและสรุปการ
อบรมกิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
รวม
2.9.1 จัดทาบันทึกเพื่อติดตามผล
การดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
แบบสอบถามความพึงพอใจ
1

เอกสารการประกอบการ
อบรม

1

1

4

สรุปผลการจัดกิจกรรม

บันทึกเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

-

4

-

-

3

-

-

3

-

15
-

2
1

2
-

สัดส่วน

100
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หน่วยนับ : ครัง้
4 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.9.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานผลตามการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
2.9.3 ประสานงานด้วยวาจากับ
ผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข
ผลการดาเนินงาน
2.9.4 สรุปผลการดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มทีกาหนด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4
ข้อมูลผลการดาเนินงาน

4

4

สรุปผลการดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน

รวม
2.10 จัดทารายงานผล
การดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.10.1 รวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

1

2.10.2 จัดทาเล่มรายงานผลการ
1) จัดทาเนื้อหาในเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ภายใน

1

ข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
เนื้อหาของรายงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
-

ชั่วโมง
-

วัน
-

20

1

-

-

-

-

30

-

1
-

-

3

-

สัดส่วน

100
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รายละเอียดกิจกรรม
2) จัดทา (ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
30

ชั่วโมง
-

วัน
-

3) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร
4) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายในให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1
1

30
5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

6) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายในให้หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

7) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

1

15

-

-

สัดส่วน
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8) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายในให้รองผู้อานวยการ
พิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการ
10) เสนอเล่มรายงานผลการดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายในต่อผู้อานวยการเห็นชอบ
2.10.3 เผยแพร่รายงานผลการ
จัดพิมพ์เล่มรายงานผลการดาเนินงานการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม ควบคุมภายใน แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf
ภายใน (1 ครัง้ /ปี)
และส่ง IT เผยแพร่ในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

15

-

-

1

5

-

-

5

-

-

40
-

5
1

-

1

รวม
2.11 รายงานผลการ
ดาเนินงานการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
หมายเหตุ : ตามไตรมาส

2.11.1 จัดทาเอกสารนาเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมบุคลากร/
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (2
รอบ/ครัง้ )

4

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์

สัดส่วน
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2.11.2 จัดทาเอกสารการประกอบ
วาระ (2 รอบ/ครัง้ )

1) จัดทา (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระการ
รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ
รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในต่อ
หัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ
รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในต่อ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
5) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ

2.11.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4
ร่าง) เอกสารการประกอบ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
-

ชั่วโมง
2

วัน
-

4

20

-

-

4

40

-

-

4

20

-

-

40

-

-

20

-

-

4

4

เอกสารการประกอบวาระ

สัดส่วน
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2.11.4 รายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในที่
ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร
2.11.5 จัดทาบันทึกข้อความ
รายงานผลการดาเนินงานการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุมภายในต่อ
กองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
4
รายงานผลการดาเนินงาน
การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและ
ควบคุมภายใน
4

นาที
-

ชั่วโมง
4

วัน
-

-

1

-

20

3

1

15

-

-

1

-

1

-

1

15

-

-

รวม
2.12 ประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.12.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัดตามกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน
2.12.2 วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคของการดาเนินงานตัวชีว้ ัด
ตามกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
2.12.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมิน
1) กาหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการ
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ภายใน

ระยะเวลาที่ใช้

1

ผลการตรวจสอบ

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
2) จัดทา (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการ
ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน

3) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
พิจารณา
6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
7) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในต่อรองผู้อานวยการเห็นชอบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
(ร่าง) แบบประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.12.4 สาเนา และแจกแบบประเมิน
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
จานวนแบบประเมินที่แจก

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
30

ชั่วโมง
-

วัน
-

2.12.5 รวบรวม ลงรหัสแบบ
ประเมิน และกรอกข้อมูลการ
ประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป

1

ข้อมูลการประเมินลงใน
โปรแกรม

-

2

-

2.12.6 วิเคราะห์และสรุปผลการ
ประเมินกระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน

1

-

3

-

2.12.7 รายงานสรุปผลการประเมิน
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายในต่อผู้อานวยการ

1

สรุปผลการประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน
รายงานสรุปผลการประเมิน
กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านและควบคุม
ภายใน

5

-

-

55
45

-

1
22

รวม
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

สัดส่วน

100
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 กองนโยบายและแผน
3.12 -

เรื่องที่ต้องติดต่อ

ความถี่

รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
-

ครัง้ /ปีงบประมาณ
-

4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

45

ลงนาม นายกษิดศิ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

นาที/ .....-...... ชั่วโมง/

22

วัน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
ผู้อนุมัติ
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5.4.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 01
งาน ..........ควบคุ ม ภายใน.......... กิ จ กรรมหลั ก ...จั ด ท าโครงการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
และควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการจัดโครงการ
3.2 จัดทา(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน อาทิ เกณฑ์ EdPEx ,ระเบียบสตง.
2) ศึกษาข้อมูลตัวอย่างการพัฒนากระบวนการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ งบประมาณ
5) เสนอ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้หัวหน้า
ฝ่าย พิจารณา
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6) ปรับ แก้ (ร่า ง)โครงการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
7) เสนอ(ร่าง) โครงการพั ฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้หัวหน้า
สานักงาน พิจารณา
8) ปรับ แก้ (ร่าง) โครงการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและควบคุม ภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
9) เสนอ(ร่า ง) โครงการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในให้ รอง
ผู้อานวยการ พิจารณา
10) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพั ฒ นา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้ผู้อานวยการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(2) กิจกรรมจัดทานโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 02
งาน .........ควบคุมภายใน......... กิจ กรรมหลัก ...จัด ท านโยบายการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและชั ด เจนในการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทานโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุม ถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทา(ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
และควบคุมภายใน
2) กาหนด (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
3.2 เสนอพิจารณา/ตรวจสอบ
1) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา
2) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
3) เสนอ (ร่า ง) นโยบายการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิ บั ติง านและควบคุ ม ภายใน ให้
หัวหน้าสานักงาน
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4) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
5) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการพิจารณา
7) เสนอนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้ผู้อานวยการ
พิจารณาลงนาม
3.3 จัดทาบันทึกเผยแพร่นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) จัดทาบันทึกเผยแพร่นโยบาย/แจ้งให้บุคลากรรับทราบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

365

366

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 2 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(3) กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและควบคุม
ภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 03
งาน .........ควบคุมภายใน......... กิจกรรมหลัก ...แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส ามารถเข้าใจได้อ ย่างถูกต้องและชัด เจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
และควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
1) สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
3.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
1) จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ อ านวยการเพื่ อ ลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ
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2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(4) กิจกรรมจัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและ
ควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 04
งาน .........ควบคุ ม ภายใน......... กิ จ กรรมหลั ก ...จั ด ท าแนวทางและปฏิ ทิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้าใจได้อ ย่า งถูกต้ อ งและชั ด เจนในการจั ด ท าแนวทางและปฏิ ทิน การพั ฒ นา/
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็ นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแนวทางและปฏิทินการพัฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ท าแนวทางและปฏิ ทิ น การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทา (ร่าง) แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทนิ การดาเนินงาน
2) จัดทา (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน
3) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้หัวหน้างาน พิจารณา
4) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน
5) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้หัวหน้าสานักงาน พิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ให้รองผู้อานวยการ พิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาปฏิทนิ การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทนิ การดาเนินงาน
2) จัดทา (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน
3) เสนอ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ให้หัวหน้าฝ่าย พิจารณา
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4) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
5) เสนอ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ให้หัวหน้าสานักงาน พิจารณา
6) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
7) เสนอ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏิทนิ การดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
9) เสนอปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้ผู้อานวยการ
พิจารณาเห็นชอบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 นาที/ 2 ชั่วโมง/ 2 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(5) กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง
และปฏิทนิ พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 05
งาน .........ควบคุมภายใน......... กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง
และปฏิทนิ พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน…….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
แนวทางและปฏิทนิ พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทิน
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและ
ปฏิทนิ พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
2) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อผู้อานวยการหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
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3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.12 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(6) กิ จกรรมจัด ประชุ ม ชี้ แจงแนวทางการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิ บั ติ งานและ
ควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 06
งาน .........ควบคุ ม ภายใน......... กิ จ กรรมหลั ก …….จั ด ประชุ ม ชี้แจงแนวทางการพั ฒ นา/ปรับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน…….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็ นวิธีการปฏิบั ติงานในการจั ดประชุ มชี้แจงแนวทางการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง ระบบและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการพั ฒ นา/ปรับ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 กาหนดประเด็นการประชุม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
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5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป
3.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.12 สรุปรายงานประชุม
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นายกษิดิศ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(7) กิจกรรมจัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 07
งาน .........ควบคุ ม ภายใน......... กิ จ กรรมหลั ก …….จั ด ท าคู่ มื อ การพั ฒ นา/ปรับ ปรุง กระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน…….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาคูม่ ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ
ควบคุมภายใน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
และควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ค้น คว้า ศึ กษา และวิเคราะห์ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การพั ฒ นา/ปรับ ปรุงกระบวนการปฏิบั ติงานและ
ควบคุมภายในจากแหล่งอื่นๆ
3.2 จัดทาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
1) ออกแบบเล่มคูม่ ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
2) จัดทาเนือ้ หาในเล่มคูม่ ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
3) จัดทารูปเล่มคูม่ ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน
4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ภายใน
5) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
6) ปรั บ แก้ เล่ ม คู่ มื อ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
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7) เสนอเล่ม คู่มือ การพั ฒ นา/ปรับ ปรุง กระบวนการปฏิบั ติ งานและควบคุม ภายในให้ หั ว หน้ า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรั บ แก้ เล่ ม คู่ มื อ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
9) เสนอเล่ ม คู่ มื อ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในให้ ร อง
ผู้อานวยการพิจารณา
10) ปรับ แก้ เล่ ม คู่ มื อ การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและควบคุ ม ภายในตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
11) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในต่อผู้อานวยการ
พิจารณาเห็นชอบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)

