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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 18
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ..เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
จากกองนโยบายและแผน..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ เร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ให้ เป็ น ไปตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ของ
มหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตงาน
เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากกองนโยบายและแผนเพื่อให้การใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินในระดับมหาวิทยาลัยบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 21 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 3 ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(19) กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามภารกิจ
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - PB - 19
งาน .....แผนและงบประมาณ...... กิจกรรมหลัก ....การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามภารกิจ.....
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน จัดทาแผน และเผยแพร่แผนการดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยรับทราบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการในด้านที่ได้รับมอบหมาย จัดตั้งคณะทางาน
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนปฏิบัติการ และเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับทราบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จากกองนโยบายและแผน
3.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3.3 ศึกษาแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ และปรับแก้แบบฟอร์มให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน
3.4 จัดทาบันทึกข้อความขอข้อมูลกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 รวบรวมข้อมูลกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.6 สรุปข้อมูลกิจกรรม/โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
3.8 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านต่างๆ
3.9 ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
3.10 จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
1) ทบทวนแบบฟอร์มรูปเล่นแผนปฏิบัติการด้านต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2) ออกแบบรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
3) จัดพิมพ์เนือ้ หาในเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
4) จัดรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
5) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
6) เสนอ (ร่าง) ปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อหัวหน้าฝ่าย
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7) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อหัวหน้าสานักงาน
9) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
10) เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อรองผู้อานวยการ
11) ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
12) เสนอแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
13) จัดทาบันทึกข้อความนาส่งเล่มปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อกองนโยบายและแผน
3.11 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
1) กาหนดช่อทางการสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
2) นาส่งไฟล์เล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ต่อ IT เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์
3) นาเสนอวาระเข้าที่ประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
4) จั ด เตรีย มเอกสารและส าเนาเอกสารการประชุ ม ชี้แจงแผนปฏิ บั ติ ก ารด่ า นต่า งๆ เพื่ อ ให้
หน่วยงานรับทราบ
5) ชีแ้ จงแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรับทราบ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 16 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 5 ชั่วโมง/ 11 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

5.1.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....งานแผนและงบประมาณ.......
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ - PB
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ....... งาน ......แผนและงบประมาณ............................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานแผนและงบประมาณ
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานแผนและงบประมาณ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานแผนและงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับ ผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยงานตาม WI-AC-PQ-PB-01, WI-AC-PQ-PB-02,
WI-AC-PQ-PB-03, WI-AC-PQ-PB-04, WI-AC-PQ-PB-05, WI-AC-PQ-PB-06, WI-AC-PQ-PB-07,
WI-AC-PQ-PB-08 , WI-AC-PQ-PB-09, WI-AC-PQ-PB-10, WI-AC-PQ-PB-11, WI-AC-PQ-PB-12,
WI-AC-PQ-PB-13, WI-AC-PQ-PB-14, WI-AC-PQ-PB-15 และ WI-AC-PQ-PB-16 ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ-PB-01 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้
2.2 WI-AC-PQ-PB-02 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบลงทุน
2.3 WI-AC-PQ-PB-03 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสาเร็จประจาปี (งบประมาณแผ่นดิน)
2.4 WI-AC-PQ-PB-04 จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
2.5 WI-AC-PQ-PB-05 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
2.6 WI-AC-PQ-PB-06 การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2.7 WI-AC-PQ-PB-07 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ
2.8 WI-AC-PQ-PB-08 จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2.9 WI-AC-PQ-PB-09 ส ารวจความต้อ งการของผู้รับ บริก ารและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสีย เพื่ อ ก าหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
2.10 WI-AC-PQ-PB-10 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
2.11 WI-AC-PQ-PB-11 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
2.12 WI-AC-PQ-PB-12 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
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2.13 WI-AC-PQ-PB-13 บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP
2.14 WI-AC-PQ-PB-14 จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
2.15 WI-AC-PQ-PB-15 การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.16 WI-AC-PQ-PB-16 จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงานประจาปี
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบรายได้ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.1.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปีจากผู้บริหาร
3.1.2 สรุปข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี
3.1.3 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี
3.1.4 เสนอคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี
3.2 จัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบลงทุน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 สารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์
3.2.2 สรุปผลการสารวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
3.2.3 จัดทาแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ประจาปี
3.2.4 รวบรวมรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
3.2.5 จัดทารายงานงบลงทุน
3.2.6 เสนอรายงานงบลงทุน
3.3 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี
(งบประมาณแผ่นดิน) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 รับทราบแนวทางการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปีจากกองนโยบายและแผน
3.3.2 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชีว้ ัดผลสาเร็จประจาปี
3.3.3 รายงานผลการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชีว้ ัด
ผลสาเร็จประจาปี
3.4 จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 ศึกษาข้อมูลผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
3.4.2 จั ด ท าข้ อ มู ล สรุ ป ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าเอกสารชี้ แ จง
งบประมาณ
3.4.3 จัดทาข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
3.4.4 จัดส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
3.5 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.5.1 รวมรวมข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี - งบแผ่นดินจากผูบ้ ริหาร
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3.5.2 สรุปข้อมูลการจัดทางบประมาณการจัดโครงการประจาปี - งบแผ่นดิน
3.5.3 จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปี – งบแผ่นดิน
3.5.4 เสนอคาขอตั้งงบประมาณประจาปี - งบแผ่นดิน
3.6 การจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี
3.6.2 วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ กาหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3.6.3 จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.6.4 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3.7 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามคาขอตั้งงบประมาณ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.7.1 จัดทาบันทึกข้อความแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณทีได้รับประจาปี
3.7.2 ทบทวนและจัดสรรงบประมาณโครงการประจาปี
3.7.3 รายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
3.8 จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.8.1 จัดทา (ร่าง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.8.2 เสนอขออนุมัติโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.9 สารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของ
หน่วยงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.9.1 จัดเตรียมแบบสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ กาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.9.2 จั ด เก็ บ แบบส ารวจความต้ อ งการของผู้ รับ บริก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ ก าหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.9.3 สรุป ผลการบส ารวจความต้องการของผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ กาหนด
แผนการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.9.4 รายงานผลการส ารวจความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ
ผูอ้ านวยการ
3.10 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี มี
ขั้นตอน ดังนี้
3.10.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
3.10.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.10.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
3.11 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.11.1 ทบทวนปฏิทนิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
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3.11.2 รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3.11.3 วิเคราะห์ SWOT และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.11.4 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่
ยุทธศาสตร์
3.11.5 กาหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
3.11.6 จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.11.7 จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.11.8 เผยแพร่ยุทธศาสตร์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.11.9 สารวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.12 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.12.1 ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี
3.12.2 กาหนดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ตัวชี้วัดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้กากับดูแล และผู้รับผิดชอบโครงการ
3.12.3 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
3.12.4 นาเสนอแผนการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
3.12.5 ชีแ้ จงแผนการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานต่อที่ประชุม
3.12.6 เผยแพร่แผนการดาเนินงานประจาปี
3.13 บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.13.1 รับทราบแนวทางการใช้ระบบ ERP
3.13.2 บันทึกข้อมูลการวางแผนและการบริหารงบประมาณ
3.13.3 บันทึกโครงการ/กิจกรรมดาเนินงานประจาปี
3.13.4 บันทึกสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
3.13.5 บันทึกข้อมูลการโอนงบประมาณ
3.14 จัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.14.1 รับทราบทิศทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
3.14.2 จัดทา (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
3.14.3 เผยแพร่แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ รายได้ งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน
3.15 การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.15.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้/งบประมาณแผ่นดิน/งบลงทุน)
3.15.2 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานประจาปีเดือน
3.15.3 จัดทาเอกสาร และนาเสนอวาระการประชุมบุคลากร
3.15.4 ชีแ้ จงผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมบุคลากร
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3.15.5 นาเสนอวาระ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาเพื่อให้
พิจารณา
3.15.6 จัดทาบันทึกรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณต่อกองนโยบายและแผน
3.15.7 ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
3.16 จั ด ประชุ มเร่งรัด ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัด โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปี มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.16.1 กาหนดประเด็นการประชุม
3.16.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
3.16.3 ประสานงานเพื่อจองห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
3.16.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
3.16.5 สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
3.16.6 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
3.16.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3.16.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
3.16.9 ประสานผู้เข้าประชุม
3.16.10 ดาเนินการและบันทึกการประชุม
3.16.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ
3.16.12 สรุปรายงานประชุม
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 21 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 107 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 10 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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5.2 งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
5.2.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน
ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
นามสกุล
งาน

นางสาวจิตรานุช

นามสกุล

.

เวสา

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - UC

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เวสา

สรุปมีกิจกรรมหลัก

5

กิจกรรม

ตาแหน่ง .....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป............

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
2.1.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายชื่อคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
5
-

1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1
1

30
5

-

-

3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ ให้
หัวหน้าสานักงานพิจารณา

1

5

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.1.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาลงนาม

2.2 จัดทาต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมาณ สาหรับ
ทุกผลผลิต
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ

รวม
2.2.1 เข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบ 1) เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อ หลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ
ผลผลิตของปีงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง
สาหรับทุกผลผลิต (1 ครัง้ /ปี)
2) จัดทารายงานสรุปผลการอบรมและฝึก
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พร้อมระบุส่งิ
ที่หน่วยงานต้องดาเนินการต่อผู้บริหาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1
1

(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ได้รับการลงนาม
จากผู้อานวยการ

1

1

สรุปผลการอบรมและฝึก
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์การ
จัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของปีงบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

55
-

1
-

2

-

3

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.2.2 วิเคราะห์และจัดทาบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
(1 ครัง้ /ปี)

2.3 จัดทารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าตาม
ผลผลิตครบทุกผลผลิต
และวิเคราะห์ความ
คุ้มค่า เสนอผู้บริหาร

2.3.1 ศึกษารูปแบบรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2.3.2 ประเมินความคุ้มค่าตาม
ผลผลิต

รายละเอียดกิจกรรม
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์บัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ
สาหรับทุกผลผลิต
2) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
3) สรุปรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน
ประจาปีงบประมาณ
4) สรุปต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ
5) สรุปต้นทุนกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
6) สรุปต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1

1

-

-

3

1

-

5

-

1

-

5

-

1
1

-

-

1
1

7) จัดทารายงานบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

1

-

-

1

8) จัดทาหนังสือส่งรายงานบัญชีตน้ ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตของปีงบประมาณให้กองนโยบาย
และแผน
รวม
ศึกษารูปแบบรายงานการประเมินความคุ้ม
ค่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด

1

15

-

-

15
-

6
3

10
-

ประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

1

-

-

2

บัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของปีงบประมาณ สาหรับ
ทุกผลผลิต

1

ผลการประเมินความคุ้มค่า
ตามผลผลิต

สัดส่วน

100

208

กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง
2.3.3 จัดทารายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุก
ผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า
เสนอผู้บริหาร

รายละเอียดกิจกรรม
1) จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
6
-

2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย

1

4) เสนอ (ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา

1

5

-

-

5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความ
คุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน

1

15

-

-

6) เสนอ (ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่า
ตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ให้รองผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

สัดส่วน

5

1
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กิจกรรมรอง

2.3.4 เสนอรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุก
ผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

2.4 จัดทาแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
7) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความ
1
(ร่าง) รายงานการประเมิน
คุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
ความคุ้มค่าตามผลผลิตครบ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของรอง
ทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ผู้อานวยการ
ความคุ้มค่า
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
1
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายงาน
การประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุก
ผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า
รายละเอียดกิจกรรม

2) จัดทาบันทึกข้อความส่งรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ให้กองกนโยบายและ
แผน

รวม
2.4.1 จัดประชุมชีแ้ จงหลักเกณฑ์ทา 1) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
ดาเนินงาน และทบทวนกิจกรรม
- เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
มาตรการตามกิจกรรมการเพิ่ม
- ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน กับ
2) จองห้องในระบบ E-office
คณะกรรมการฯ (1 ครัง้ /ปี)
3) ประสานการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

15

-

-

15

-

-

15

4

3

1

-

-

1

1

5

-

-

1

-

1

-

1
1
1

5
10
15

-

-

1

บันทึกข้อความส่งรายงาน
การประเมินความคุ้มค่าตาม
ผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า

สัดส่วน

100

210

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่
ประชุม
7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและบันทึก
ข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม

2.4.2 รวบรวม สรุปและรายงานผล
การทบทวนกิจกรรมและมาตรการ
ตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานจากปีที่ผา่ นมา
(1 ครัง้ /ปี)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
-

1

-

2

-

1
1
1
1
1

30
5
30
-

3
3

-

-

-

1

-

3

-

1

1

รายงานการประชุมชีแ้ จง
หลักเกณฑ์ทาแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
และทบทวนกิจกรรม
มาตรการตามกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน

สัดส่วน

211

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.4.3 จัดทาแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1 ครัง้ /ปี)

2.4.4 เสนอแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน (1
ครัง้ /ปี)

รายละเอียดกิจกรรม
1) เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
-

2) จัดทาข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่าย จาแนก
ตามประเภทค่าใช้จ่าย

1

-

3

-

3) วิเคราะห์กจิ กรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ปีที่ผ่านมา

1

-

4

-

4) สรุปผลการดาเนินการตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1

-

1

-

5) กาหนดแผน/มาตรการที่จะดาเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพฯ

1

-

-

1

6) จัดทาแผนการปฏิบัตงิ านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม

1

-

4

-

1) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา

1

5

-

-

2) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหัวหน้าฝ่าย
3) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่อหัวหน้าสานักงานเพื่อพิจารณา
4) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหัวหน้าสานักงาน
5) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่อรองผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
6) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะรองผู้อานวยการ

1
1

30
5

-

-

1
1

15
5

-

-

1

15

-

-

สัดส่วน

212
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กิจกรรมรอง
2.4.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่อผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ (1 ครัง้ /ปี)

รายละเอียดกิจกรรม
1) จัดทาบันทึกข้อความเสนอแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ขอความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

2) จัดทาบันทึกขอส่งแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานให้กองนโยบาย
และแผน

1

15

-

-

จัดส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ต่องานสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ตามช่องทาง
ต่างๆ

1

15

-

-

2.5.1 จัดทาบันทึกข้อความติดตาม
ผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1

บันทึกข้อความติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน

40
15

-

8
-

2.5.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานผลการดาเนินงานแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

1

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

-

4

-

2.5.3 ประสานงานด้วยวาจากับ
ผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข
ผลการดาเนินงาน

1

15

-

-

2.4.6 เผยแพร่แผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(1 ครัง้ /ปี)

รวม
2.5 ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.5.4 สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มที
กาหนด
2.5.5 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน

1) จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานต่อผู้อานวยการรับทราบ
2) จัดทาบันทึกขอส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานให้กองนโยบายและแผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
สรุปผลการดาเนินงานตาม
บันทึกข้อความติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน
1

1

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด
3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 3.2 กองนโยบายและแผน
3.3 กองนโยบายและแผน
3.4 กองนโยบายและแผน
3.5 กองนโยบายและแผน

เรื่องที่ต้องติดต่อ
รายงานบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ
รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
จัดส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

15

-

-

15

-

-

-

6

-

5

5
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สัดส่วน

100

ความถี่
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
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4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.2 ประสบการณ์ทางาน
5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป
ผู้จัดทา

5

นาที/ .....5...... ชั่วโมง/

23

วัน

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้ควบคุม

ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้อนุมัติ
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5.2.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล ........เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – UC - 01
งาน .....ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต.......... กิจกรรมหลัก ....จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อแต่งตั้งคณะทางานการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การสารวจรายชื่อผู้บริหาร จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเสนอลง
นามคาสั่ง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
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
คณะกรรมการ
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 นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(2) กิจกรรมจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - UC - 02
งาน ...ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต.... กิจกรรมหลัก ...จัดทาจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ
สาหรับทุกผลผลิต......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 เข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ
สาหรับทุกผลผลิต (1 ครั้ง/ปี)
1) เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดท าบัญ ชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง
2) จัดทารายงานสรุปผลการอบรมและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของปีงบประมาณ พร้อมระบุสิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการต่อผู้บริหารปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
3.2 วิเคราะห์และจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต (1 ครั้ง/ปี)
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุก
ผลผลิต
2) วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
3) สรุปรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน ประจาปีงบประมาณ
4) สรุปต้นทุนตามประเภทค่าใช้จา่ ย ประจาปีงบประมาณ
5) สรุปต้นทุนกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
6) สรุปต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ
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7) จัดทารายงานบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
8) จัดทาหนังสือส่งรายงานบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณให้กองนโยบายและ
แผนจัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 6 ชัว่ โมง/ 10 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(3) กิ จ กรรมจั ด ท ารายงานการประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ตามผลผลิ ต ครบทุ ก ผลผลิ ต และ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต
และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - UC - 03
งาน ....ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต........ กิจกรรมหลัก ..จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิต
ครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตาม
ผลผลิตทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า เสนอผู้บริหาร
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการติดตามการจัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิต
ครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า เสนอผู้บริหาร
2. ขอบเขตงาน
คลอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ศึกษารูปแบบรายงาน ประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิต จัดทารายงาน
และเสนอรายงานต่อผู้อานวยการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษารูปแบบรายงานการประเมินความคุม้ ค่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 ทบทวนประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิต
3.3 จัด ทารายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า
เสนอผู้บริหาร
1) จัดทา (ร่าง) รายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า
2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
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5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับ แก้ (ร่าง) รายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์
ความคุม้ ค่า ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.4 เสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุ้มค่า ต่อ
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุ เคราะห์ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาเห็ นชอบ รายงานการ
ประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่า
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งรายงานการประเมินความคุ้มค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่า ให้กองกนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 4 ชัว่ โมง/ 3 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(4) กิจกรรมจัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - UC - 04
งาน .....ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต........ กิจกรรมหลัก ..จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้า ใจได้อ ย่า งถูก ต้อ งและชั ด เจนในการจั ด ท าแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการ
ดาเนินงาน
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติในการติดตามการจัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2. ขอบเขตงาน
ศึกษาครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และทบทวนกิจกรรม
มาตรการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน กับคณะกรรมการฯ
1) จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม
1.1 ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม
1.2 เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
1.3 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
2) จองห้องในระบบ E-office
3) ประสานการสั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) จัดทาบันทึกข้อความเชิญประชุม
5) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม
6) จัดทา Power point เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
7) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
8) นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office
9) ประสานผู้เข้าประชุม
10) ดาเนินการและบันทึกการประชุม
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11) สรุปมติการประชุมแบบย่อและบันทึกข้อความแจ้งมติ
12) สรุปรายงานประชุม
3.2 รวบรวม สรุ ป และรายงานผลการทบทวนกิ จ กรรมและมาตรการตามกิ จ กรรมการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานจากปีที่ผา่ นมา
3.3 จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน (1 ครั้ง/ปี)
1) เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2) จัดทาข้อมูลงบประมาณค่าใช้จา่ ย จาแนกตามประเภทค่าใช้จา่ ย
3) วิเคราะห์กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ปีที่ผ่านมา
4) สรุปผลการดาเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
5) กาหนดแผน/มาตรการที่จะดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
6) จัดทาแผนการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในแต่ละกิจกรรม
3.4 เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายเพื่อพิจารณา
2) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหัวหน้าฝ่าย
3) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อหัวหน้าสานักงานเพื่อพิจารณา
4) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะหัวหน้าสานักงาน
5) เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อรองผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
6) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะรองผู้อานวยการ
3.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
1) จัดทาบันทึกข้อความเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
2) จัดทาบันทึกขอส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้กองนโยบายและแผน
3.6 เผยแพร่แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1) จัดส่งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่องานสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ตามช่องทาง
ต่างๆ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ - ชั่วโมง/ 8 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

(5) กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช............... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ - UC - 05
งาน .....ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต .......... กิจกรรมหลัก ..ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุม ถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาการติด ตามผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกข้อความติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3.4 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มทีกาหนด
3.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
1) จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ต่อผู้อานวยการรับทราบ
2) จัดทาบันทึกขอส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานให้
กองนโยบายและแผน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 6 ชัว่ โมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ

5.2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....งานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต.......
ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – UC
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ....... งาน ......ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต........................................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับ ผิด ชอบที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง ซึ่ง ประกอบด้ว ยงานตาม WI-AC-PQ–UC-01, WI-AC-PQ–UC-02,
WI-AC-PQ–UC-03, WI-AC-PQ–UC-04, และ WI-AC-PQ–UC-05 ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ–UC-01 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
2.2 WI-AC-PQ–UC-02 จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
2.3 WI-AC-PQ–UC-03 จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และ
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าเสนอผู้บริหาร
2.4 WI-AC-PQ–UC-04 จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2.5 WI-AC-PQ–UC-05 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.1.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
3.1.2 จัดทา (ร่าง) คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
3.1.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม
3.2 จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 เข้า รับ การอบรมเพื่ อ รับ ทราบหลั ก เกณฑ์ การจั ด ท าบั ญ ชีต้ น ทุ น ต่อ หน่ว ยผลผลิต ของ
ปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
3.2.2 วิเคราะห์และจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ สาหรับทุกผลผลิต
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3.3 จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความคุม้ ค่าเสนอ
ผู้บริหาร มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 ศึกษารูปแบบรายงานการประเมินความคุม้ ค่าทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.3.2 ทบทวนประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิต
3.3.3 จัดทารายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า เสนอผู้บริหาร
3.3.4 เสนอรายงานการประเมินความคุม้ ค่าตามผลผลิตครบทุกผลผลิต และวิเคราะห์ความ
คุม้ ค่า ต่อผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.4 จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 จั ด ประชุ ม ชี้แจงหลั ก เกณฑ์ ท าแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน และทบทวน
กิจกรรม มาตรการตามกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน กับคณะกรรมการฯ
3.4.2 รวบรวม สรุปและรายงานผลการทบทวนกิจกรรมและมาตรการตามกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานจากปีที่ผา่ นมา
3.4.3 จัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.4.4 เสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.4.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อผู้ อานวยการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
3.4.6 เผยแพร่แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3.5 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.5.1 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงาน
3.5.2 ตรวจสอบและวิ เคราะห์ ร ายงานผลการด าเนิ น งานแผนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงาน
3.5.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3.5.4 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มที
กาหนด
3.5.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 5 ชัว่ โมง/ 23 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 5 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผู้อนุมัติ
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5.3 งานบริหารความเสี่ยง
5.3.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

บริหารความเสี่ยง

ชื่อ

นายกษิดศิ

นามสกุล

ฝ่าย

แผนงาน และประกันคุณภาพ

งาน

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

นางสาวจิตรานุช

นามสกุล

.

คงปาน

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - RM

บริหารความเสี่ยง

สรุปมีกิจกรรมหลัก

เวสา

.....

14

กิจกรรม

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

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัตงิ านได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร
1.3 เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถนาการปฏิบัตงิ านนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดทาโครงการ
บริหารความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 ทบทวนโครงการบริหารความ 1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่
เสี่ยง
ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการ
บริหารความเสี่ยง
2.1.2 จัดทา (ร่าง) โครงการบริหาร 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยง
2) ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง
3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัด
โครงการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
-

ชั่วโมง
1

วัน
-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ผลการทบทวนโครงการ
บริหารความเสี่ยง

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จ งบประมาณ
5) พิมพ์ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง

2.1.3 เสนอโครงการบริหารความ
เสี่ยงให้ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
-

ชั่วโมง
1

วัน
-

1

(ร่าง) โครงการบริหารความ
เสี่ยง

-

1

-

6) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
10) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้
รองผู้อานวยการพิจารณา
11) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

เสนอโครงการบริหารความเสี่ยงให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

1

5

-

-

5

1

1

รวม

โครงการบริหารความเสี่ยงที่
ได้รับการอนุมัตจิ าก
ผู้อานวยการ

สัดส่วน

100

244

กิจกรรมหลัก
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง
2.2.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
2.2.2 จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

2.2.3 เสนอคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ผู้อานวยการเพื่อ
พิจารณาลงนาม

รายละเอียดกิจกรรม

1) พิมพ์คาสั่งลงในแบบฟอร์ม
2) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ผู้อานวยการเพื่อลงนามในคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายชื่อคณะกรรมการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1
1

30
5

-

-

1

10

-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

5

-

-

10

-

-

15

-

-

15

-

-

50

1

-

1

(ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

1

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้รับการ
ลงนามจากผู้อานวยการ

สัดส่วน

-

100
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กิจกรรมหลัก
2.3 จัดทานโยบาย
บริหารความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
นโยบายบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานผลการ
ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
2.3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (ร่าง) นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

1) พิมพ์ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อผู้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อผู้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
ต่อรองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอ
จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ความอนุเคราะห์ผู้อานวยการเพื่อ ผู้อานวยการเพื่อลงนามในนโยบายบริหาร
ลงนามในนโยบายบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ผลการทบทวนนโยบาย
บริหารความเสี่ยง

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
-

ชั่วโมง
1

วัน
-

1
1

30
5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

15

-

-

45

2

-

1

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ผู้อานวยการเพื่อ
ลงนามในนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

สัดส่วน

100
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2.4 จัดทาแนวทางและ
ปฏิทินการบริหารความ
เสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.4.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและ
ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.4.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและ
ปฏิทินการดาเนินงานบริหารความ
เสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรม

1) จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้า
สานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
-

ชั่วโมง
2

วัน
-

-

1

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

(ร่าง) ปฏิทิน

สัดส่วน
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2.4.3 เสนอแนวทางและปฏิทินการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้
ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา

2.5 จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาแนวทางและ
ปฏิทินการบริหารความ
เสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.5.1 กาหนดประเด็นการประชุม

2.5.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุม

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
เสนอแนวทางและปฏิทินการดาเนินงาน
1
แนวทางและปฏิทินการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ที่ได้รับการพิจารณา
รวม
1) ยกร่างประเด็นการประชุม
1
2) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
1
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
1
4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อ
1
ผู้อานวยการหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
1
สานักงาน
6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรอง
1
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
1
ผู้อานวยการ
1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม
1
2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย
1
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
1
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้า
1
สานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
1
สานักงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

5
30
5
15
5

4
-

-

15

-

-

5

-

-

15

-

-

5
15
5

-

1
-

15

-

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรอง
ผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

ต้นฉบับเอกสารการประชุม

15

-

-

2.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้อง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม
2.5.4 จัดทาบันทึกข้อความเชิญ
ประชุมพร้อมส่งให้ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
2.5.5 สาเนาและจัดทารูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม

1

5

-

-

1

15

-

-

1

-

4

-

2.5.6 จัดทา Power point เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุม
2.5.7 จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ
e-office
2.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม
2.5.10 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม
2.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อ
และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ

1

-

2

-

1
1

30
5

-

-

1
1

30
-

3

-

1

-

3

-

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

2.5.12 สรุปรายงานประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
รายงานประชุมการพิจารณา
แนวทางและปฏิทินการ
บริหารความเสี่ยง

นาที
-

ชั่วโมง
-

วัน
1

55
-

1
-

4
1

-

1
4

-

1

-

2

-

1

-

1

-

1

5

-

-

1

30

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

รวม
2.6 จัดทาคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.6.1 ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงจากแหล่งอื่นๆ
2.6.2 จัดทาคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง

1) ออกแบบเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยง
2) จัดทาเนื้อหาในเล่มคู่มอื การบริหารความ
เสี่ยง
3) จัดทารูปเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยง
4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคู่มอื การ
บริหารความเสี่ยง
5) เสนอเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงให้
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
6) ปรับแก้เล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
7) เสนอเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงให้
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้เล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ระยะเวลาที่ใช้

1

ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง

1
1

(ร่าง) เล่มคู่มอื

สัดส่วน

100
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2.6.3 เผยแพร่คมู่ อื การบริหาร
ความเสี่ยง
2.7 จัดอบรมให้ความรู้ 2.7.1 จัดทากิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
บริหารความเสี่ยงให้กับ ความเสี่ยง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในระดับหน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
9) เสนอเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
10) ปรับแก้เล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
11) เสนอเล่มคู่มอื การบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
จัดแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และนาส่ง IT
เผยแพร่ในเว็บไซต์
รวม
1) จัดทา (ร่าง) กิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้า
ฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

15

-

-

1

คู่มอื การบริหารความเสี่ยง

5

-

-

1

ไฟล์เอกสารเผยแพร่ใน
เว็บไซต์

20

-

-

1

40
-

2
2

2
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.7.2 ติดต่อและประสานวิทยากร

2.7.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน
บริหารความเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรม
6) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้รอง
ผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม
ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้อานวยการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) หารายชื่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การบริหารความเสี่ยง
2) เสนอชื่อวิทยากรต่อผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ
3) ประสานวิทยากรด้วยวาจา
4) จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
5) ประสานขอเอกสารประกอบการอบรม
1) จองห้องประชุม
2) สั่งอาหารว่าง
3) จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญบุคลากรเข้า
อบรม
4) นัดหมายการประชุมในระบบ
5) จัดทารายชื่อผู้เข้าอบรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

10

-

-

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
Gเอกสารลงทะเบียน

5
15

-

-

สัดส่วน
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2.7.4 ดาเนินการกิจกรรมการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง
2.7.5 ประเมินผลและสรุปการ
อบรมกิจกรรมการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
2.8 จัดประชุมวิเคราะห์ 2.8.1 กาหนดประเด็นการประชุม
จัดลาดับความเสี่ยง
วิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง และ
และจัดทาแผนบริหาร จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้ 1 ครัง้
ต่อปี

รายละเอียดกิจกรรม
6) จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
อบรม
7) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
ดาเนินกิจกรรมการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และแจก
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
แบบสอบถามความพึงพอใจ

นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

-

4

-

-

3

-

สรุปผลการจัดกิจกรรม

-

3

-

(ร่าง) ประเด็นการประชุม

15
30

2
-

2
-

1

5

-

-

1

10

-

-

1

เอกสารการประกอบการ
อบรม

1

1

รวม
1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

ระยะเวลาที่ใช้

1

สัดส่วน

100

253

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
4) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
พิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อรองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์
จัดลาดับความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
8) เสนอประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับ
ความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงให้
ผู้อานวยการเห็นชอบ

2.8.2 จัดทาต้นฉบับเอกสารการ
ประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความ
เสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

10

-

-

1

5

-

-

1

10

-

-

5

-

-

-

4

-

5

-

-

1

1) จัดทา (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง

1

2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
หัวหน้าฝ่าย

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้

ประเด็นการประชุม

(ร่าง) เอกสารการประชุม

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม
3) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ต่อรองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
8) เสนอเอกสารการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผู้อานวยการ
พิจารณาเห็นชอบ

2.8.3 จัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
30

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน

เอกสารการประชุม

1) จองห้องประชุม

1

ห้องประชุม

5

-

-

2) สั่งอาหารว่าง

1

อาหารว่าง

5

-

-

255

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
3) จัดทาบันทึกข้อความขอเชิญคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุม
4) นัดหมายการประชุมในระบบ

2.8.4 ดาเนินการและบันทึกการ
ประชุม

2.8.5 สรุปรายงานประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง

5) จัดทารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
6) สาเนาและจัดทารูปเล่มเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยง
1) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
2) ชี้แจงการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับ
ความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง จด
บันทึกการประชุม และสรุปมติการประชุม
1) จัดทา (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ
บันทึกข้อความ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

จานวนผู้เข้าประชุม

5

-

-

1
1

Gเอกสารลงทะเบียน

15
-

4

-

15
-

3

-

-

3

-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

สัดส่วน

เอกสารการประชุม
1
1

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
มติการประชุม

1

(ร่าง) รายงานการประชุม
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
6) เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการลงนามตรวจสอน
รายงานการประชุม

2.8.6 เสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อผู้อานวยการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ (1 ครัง้ /ปี)
2.8.7 จัดทาเล่มแผนบริหารความ
เสี่ยง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

รายงานการประชุมผลการ
วิเคราะห์จัดลาดับ ความเสี่ยง
และ (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง

5

-

-

5

-

-

(ร่าง) เล่มแผนบริหารความ
เสี่ยง

30

-

-

1

1) ออกแบบ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง

1

2) รวบรวมข้อมูลจัดทา (ร่าง) เล่มแผนบริหาร
ความเสี่ยง
3) จัดพิมพ์ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
4) ตรวจสอบ/พิสูจน์อักษร (ร่าง) เล่มแผน
บริหารความเสี่ยง
5) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

30

-

-

1

-

2

-

1

30

-

-

1

5

-

-

6) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

15

-

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
7) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
1
ต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
8) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
1
ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ
9) นาเสนอ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
1
ต่อหัวหน้ารองผู้อานวยการพิจารณา
10) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มแผนบริหารความเสี่ยง
1
ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
11) เสนอเล่มแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
1
แผนบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
2.8.8 เผยแพร่แผนบริหารความ จัดพิมพ์เล่มแผนบริหารความเสี่ยง แปลงไฟล์
1
ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์
เสี่ยง (1 ครัง้ /ปี)
เอกสารเป็นไฟล์ pdf และส่ง IT เผยแพร่ใน
เว็บไซต์
รวม

2.9 ติดตามและสรุป
ผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : ตามไตร
มาส
หน่วยนับ : ครัง้
4 ครั้งต่อปี

2.9.1 จัดทาบันทึกเพื่อติดตามผล
การดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
2.9.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง

4

4

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

15

-

-

5

-

-

15

-

-

5

-

-

5

-

-

10
-

2
1

3
-

-

4

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.9.3 ประสานงานด้วยวาจากับ
ผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข
ผลการดาเนินงาน
2.9.4 สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
4

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
-

ชั่วโมง
4

วัน
-

4

สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

-

5

1

-

2

3
-

-

3

-

-

1

-

1
1

30
5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

รวม
2.10 จัดทาเล่มรายงาน
ผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.10.1 รวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2.10.2 จัดทาเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง

1
1) จัดทาเนื้อหาในเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) จัดทา (ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร
4) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย
6) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการพิจารณา

ระยะเวลาที่ใช้

1
1

ข้อมูลรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
เนื้อหาของรายงาน
(ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.10.3 เผยแพร่รายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง (1
ครัง้ /ปี)

รายละเอียดกิจกรรม
7) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
8) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงให้รองผู้อานวยการพิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อานวยการ
10) เสนอเล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงต่อผู้อานวยการเห็นชอบ
จัดพิมพ์เล่มรายงานผลการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และ
ส่ง IT เผยแพร่ในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
1

นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

5

-

-

1

15

-

-

1

5

-

-

5

-

-

40
-

1

1
-

-

2

-

1

ปริมาณ/คุณภาพ

ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์

รวม
2.11 รายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : ตามไตร
มาส
หน่วยนับ : ครัง้
4 ครั้งต่อปี

2.11.1 จัดทาเอกสารนาเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมบุคลากร/
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
(2 รอบ/ครัง้ )
2.11.2 จัดทาเอกสารการประกอบ
วาระ (2 รอบ/ครัง้ )

4

1) จัดทา (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง

ระยะเวลาที่ใช้

4

ร่าง) เอกสารการประกอบ

สัดส่วน

100
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รายละเอียดกิจกรรม
2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่าย
3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะ
ของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงต่อหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
5) ปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ

2.11.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.11.4 รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ประชุม
บุคลากรและผู้บริหาร
2.11.5 จัดทาบันทึกข้อความ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบาย
และแผน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
4

นาที
20

ชั่วโมง
-

วัน
-

4

40

-

-

4

20

-

-

40

-

-

20

-

-

-

4

-

-

1

-

20

3

1

4

ปริมาณ/คุณภาพ

เอกสารการประกอบวาระ

4
4

4

รวม

ระยะเวลาที่ใช้

รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง

สัดส่วน

100
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2.12 ประเมิน
กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ชั่วโมง
-

วัน
-

1

-

2

-

1) กาหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการ
ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1

15

-

-

2) จัดทา (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการ
ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1

15

-

-

3) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา

1

5

-

-

4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย

1

10

-

-

5) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา

1

5

-

-

6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า
สานักงานผู้อานวยการ

1

10

-

-

2.12.2 วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคของการดาเนินงานตัวชีว้ ัด
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ผลการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

2.12.1 ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

2.12.3 จัดทา (ร่าง) แบบประเมิน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

(ร่าง) แบบประเมิน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง

สัดส่วน
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2.13 รายงานผลการ
ดาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับความสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
7) เสนอแบบประเมินกระบวนการบริหารความ
1
เสี่ยงต่อรองผู้อานวยการเห็นชอบ
2.12.4 สาเนา และแจกแบบประเมิน
1
จานวนแบบประเมินที่แจก
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
2.12.5 รวบรวม ลงรหัสแบบ
1
ข้อมูลการประเมินลงใน
ประเมิน และกรอกข้อมูลการ
โปรแกรม
ประเมินลงในโปรแกรมสาเร็จรูป
2.12.6 วิเคราะห์และสรุปผลการ
1
สรุปผลการประเมิน
ประเมินกระบวนการบริหารความ
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง
เสี่ยง
รวม
2.13.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานผล 1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการ
1
ผลการตรวจสอบข้อมูล
การดาเนินงานการบริหารความ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
เสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน
2) ประสานงานด้วยวาจากับหน่วยงานเพื่อ
คุณภาพการศึกษา
ปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงาน
3) บันทึกผลการดาเนินงานและคะแนนลงใน
แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
4) ส่งผลการยืนยันสรุปผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้ องหน่วยงานให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ
2.13.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
1
หลักฐานตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้อง
ตามตัวบ่งชีเ้ กี่ยวข้องกับความเสี่ยง ตามตัวบ่งชีท้ ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
กับความเสี่ยง
(4 ครั้ง/ปี)

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
5

ชั่วโมง
-

วัน
-

30

-

-

-

2

-

-

3

-

50
-

1
3

1
-

-

4

-

สัดส่วน

100
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม
2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้ตรงกับที่เขียนใน
รายงานการประเมินตนเอง
3) จัดระบบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่ ตาม
รายงานการประเมินตนเอง
4) สแกนเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

2.13.3 จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก

ระยะเวลาที่ใช้

ความถี่
1

ปริมาณ/คุณภาพ

นาที
30

ชั่วโมง
1

วัน
-

1

เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้

-

1

-

-

1

-

30

-

-

-

-

3

1

5) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่

1

1) รับแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง
2) บันทึกข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง
3) เสนอรายงานผลการดาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงตามเกณฑ์การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองให้ผู้บริหารพิจารณา
4) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ ตาม
ตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

1

ไฟล์เอกสารหลักฐาน
รายงานผลการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงตาม
แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่

ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที

ชั่วโมง

วัน

15

-

-

15

4

4

สัดส่วน

6) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ตามตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
7) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ตรงกับที่เขียน
ในรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
8) จัดระบบเอกสารหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่
ตามรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
9) สแกนเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชีท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
10) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานให้เป็น
หมวดหมู่ตามตัวบ่งชี้ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง
11) ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมไฟล์ให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพ
2.13.4 จัดทาบันทึกข้อความ
รายงานผลการดาเนินงานตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลและส่ง
เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยง พร้อมไฟล์ให้งานประกันคุณภาพ
รวม

1

บันทึกข้อความรายงานผล

100
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กิจกรรมรอง

2.14 รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตัวบ่งชี้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง
หน่วยนับ : ครัง้
1 ครั้งต่อปี

2.14.1 รับทราบกาหนดการการรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน
2.14.2 ชี้แจง อธิบายข้อมูล และ
แสดงเอกสารหลักฐานการ
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (1 ครัง้ )
2.14.3 จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่ม
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินเรียกหา
2.14.4 รับทราบผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง

รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
กาหนดการการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
1

รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ระยะเวลาที่ใช้
นาที
15

ชั่วโมง
-

วัน
-

15

-

-

1

เอกสารหลักฐานเพิ่ม

10

-

-

1

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตัว
บ่งชีท้ ี่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง

5

-

-

45
35

1

26

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 3.13 3.14 -

เรื่องที่ต้องติดต่อ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
-

ความถี่
ครัง้ /ปีการศึกษา
-

4. คุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่งงาน
4.1 คุณวุฒกิ ารศึกษา
4.1.1 สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมับติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
4.2 ประสบการณ์ทางาน
4.2.1 มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัตงิ านที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
4.2.2 มีความรู้ความเข้าในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัด

267

5. สรุปเวลาที่ใช้ทั้งหมด จานวน

35

ลงนาม นายกษิดศิ คงปาน
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้จัดทา

นาที/ .....1...... ชั่วโมง/

26

วัน

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
ผู้อนุมัติ
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5.3.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 01
งาน ..................บริหารความเสี่ยง.......... กิจกรรมหลัก ........จัดทาโครงการบริหารความเสี่ยง............
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเสนอขออนุมัติการดาเนินงานโครงการบริหารความเสี่ยงประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การทบทวนโครงการ จัดทาโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ทบทวนโครงการบริหารความเสี่ยง
1) วิเคราะห์ความสาเร็จของกิจกรรมที่ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการจัดโครงการบริหารความเสี่ยง
3.2 จัดทา (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัดโครงการบริหารความเสี่ยง
4) กาหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ งบประมาณ
5) พิมพ์ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยง
6) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
8) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
9) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
10) เสนอ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงให้รองผู้อานวยการพิจารณา
11) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 เสนอโครงการบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1) เสนอโครงการบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 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

(2) กิจกรรมจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 02
งาน .......บริหารความเสี่ยง........ กิจกรรมหลัก ...จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจาปี
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม การด าเนิน ตั้ งแต่การส ารวจรายชื่อ ผู้มี คุณ สมบั ติ จั ด ท าค าสั่ ง และเสนอคาสั่ ง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 สารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ
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
2) จัดทาบันทึกข้อความส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ 1 ชัว่ โมง/ - 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) กิจกรรมจัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 03
งาน .......บริหารความเสีย่ ง........ กิจกรรมหลัก …….จัดทานโยบายบริหารความเสีย่ ง…………………………….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดทิศทางของการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
จัดทานโยบาย และขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการลงนาม
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
3.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
1) พิมพ์ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อผู้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อผู้หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
6) เสนอ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงต่อรองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
3.3 จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการเพื่อลงนามในนโยบายบริหารความเสี่ยง
1) จัดทาบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผอู้ านวยการเพื่อลงนามในนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 45 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

(4) กิจกรรมจัดทาแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ...........นายกษิดิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 04
งาน .......บริหารความเสีย่ ง........ กิจกรรมหลัก …….จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง…….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกาหนดทิศทางและปฏิทนิ การดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงประจาปีที่ชัดเจน
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
จัดทาแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงาน และเสนอขออนุมัติ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3.2 จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
1) จัดทา (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
2) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา
3) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าฝ่าย
4) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าสานักงานพิจารณา
5) ปรับแก้ (ร่ าง) แนวทางและปฏิทิน การดาเนิน งานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของ
หัวหน้าสานักงาน
6) เสนอ (ร่าง) แนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้รองผู้อานวยการพิจารณา
7) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางและปฏิทินการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรอง
ผู้อานวยการ
3.3 เสนอแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณา
1) เสนอแนวทางและปฏิทนิ การดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้ผอู้ านวยการเพื่อพิจารณา
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 5 นาที/ 4 ชัว่ โมง/ - 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 เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหาร
ความเสี่ยง
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสีย่ ง
ชื่อ ...........นายกษิดศิ ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 05
งาน .......บริหารความเสี่ยง........ กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง
และปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง…….
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและปฏิทนิ การบริหารความเสี่ยง
2. ขอบเขตงาน
ดาเนินการโดยกาหนดประเด็นการประชุม จัดทาต้นฉบับเอกสารการประชุม จัดเตรียมการประชุม
บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
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
3) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย
4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าสานักงาน
5) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าสานักงาน
6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อานวยการ
7) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการ
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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)

284

285

286

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) กิจกรรมจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง

