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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 11
งาน ..บริหารจัด การตามมาตรฐาน ISO.......... กิจ กรรมหลัก ....จัด ทาทะเบีย นแม่บ ท และใบแจกจ่าย
เอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดทาทะเบียนแม่บทและใบแจกจ่ายเอกสาร
เพื่อควบคุมเอกสาร
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทาทะเบียนแม่บทและใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ มถึงระบบและวิธีการปฏิบั ติงานในการจัด ท าทะเบียนแม่บทและใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อ
ควบคุมเอกสาร ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รวบรวมคูม่ ือปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
1) รวบรวมคูม่ ือปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ
2) ตรวจสอบความถูกต้อง
3.2 เสนอ (ร่าง) คูม่ ือปฏิบัติงานต่อ QMR และ ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามเอกสาร
3.3 ขึน้ ทะเบียนในแบบฟอร์มทะเบียนแม่บทและแบบฟอร์มใบแจกจ่าย
1) นาคูม่ ือคุณภาพ (QM) คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) และคูม่ ือปฏิบัติงาน (QP) พร้อม
เอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ขึน้ ทะเบียนในแบบฟอร์มทะเบียนแม่บท
2) ขึน้ ทะเบียนแบบฟอร์มใบแจกจ่ายเอกสาร
3) ดาเนินการควบคุมเอกสาร
3.4 จัดทาสาเนาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) และคู่มือปฏิบัติงาน (QP) และเอกสารของฝ่าย
ต่าง ๆ
3.5 แจกจ่ายสาเนา ให้กับผู้บริหาร QMR และผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานตรวจสอบพร้อมลงนามรับ
เอกสาร
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1) แจกจ่ายสาเนาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP) คู่มือปฏิบัติงานและเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ
พร้อมลงนามรับเอกสารในแบบฟอร์มแจกจ่าย
3.6 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
1) จัดเก็บทะเบียนแม่บท ใบแจกจ่ายเอกสารเข้าแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ในการตรวจ
ติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 50 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

(12) กิจกรรมตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 12
งาน ..บริห ารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ...ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO
9001:2008......
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อ ให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการตรวจติด ตามภายใน Internal Audit ISO
9001:2008
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจาปี Internal Audit ISO 9001:2008
3.2 จัด ทาบันทึกข้อ ความแจ้งกาหนดการตรวจติด ตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008 กับ
ผู้บริหาร QMR และฝ่ายที่รับตรวจ พร้อมแนบแผนการตรวจ
- พิมพ์บันทึกข้อความผ่านระบบ e-office แจ้งกาหนดการ
- แนบแผนการตรวจเพื่อให้ฝา่ ยงานเข้ารับการตรวจ ตามเวลาที่กาหนด
3.3 รวบรวมผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008 จากฝ่ายต่างๆ
- รวบรวมผลการตรวจติด ตามจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ด าเนิน การตรวจติด ตามเพื่อ นาเข้าในการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ - ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

(13) กิจกรรมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 13
งาน ..บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......... กิจกรรมหลัก ....ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร..........
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ตลอดจนหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญประชุม
3.2 ดาเนินการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.3 จัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.4 เสนอรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารต่อ ผู้บริหารตรวจสอบและลงนาม
3.5 จัดเก็บรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจติดตามภายนอก
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 30 นาที/ 3 ชั่วโมง/ - วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

(14) กิจกรรมรับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม....... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – QM - 14
งาน ..บริ ห ารจั ด การตามมาตรฐาน ISO.......... กิ จ กรรมหลั ก ....รับ การตรวจติ ด ตามจากภายนอก
(Document Review and Assessment)..........
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 เจนในการรั บ การตรวจติ ด ตามจากภายนอก
(Document Review and Assessment)
1.2 เพื่อใช้เป็ นวิธีการปฏิบัติงานในการรับ การตรวจติด ตามจากภายนอก (Document Review and
Assessment)
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการรับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review
and Assessment) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 ประสานงานกับผูต้ รวจประเมิน
3.2 จองห้องประชุม
3.3 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office แจ้งผู้บริหาร QMR และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก
3.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.5 จัดเตรียมเอกสารสาหรับรับการตรวจติดตามจากภายนอก
3.6 เข้ารับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกและรับฟังผลการตรวจประเมิน
1) เข้ารับการตรวจติดตามภายนอก
2) รับฟังรายงานผลการตรวจประเมินจากผูต้ รวจ
3.7 จัดเก็บผลการตรวจประเมินเข้าแฟ้มเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 3 ชัว่ โมง/ 1 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน - ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

5.11.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน Standard Operating Procedure (SOP)
SOP.....งานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.......
ชื่อ ........นางสาวลักขณา.......... นามสกุล ......นาคกล่อม.............. รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – QM
ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ....... งาน ........บริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO.............................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO
1.2 เพื่อให้ผปู้ ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO ตลอดจนหน่วยงาน
และผู้รับผิด ชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยงานตาม WI-AC-PQ–QM-01, WI-AC-PQ–QM-02,
WI-AC-PQ–QM-03, WI-AC-PQ–QM-04, WI-AC-PQ–QM-05, WI-AC-PQ–QM-06, WI-AC-PQ–QM-07,
WI-AC-PQ–QM-08, WI-AC-PQ–QM-09, WI-AC-PQ–QM-10, WI-AC-PQ–QM-11, WI-AC-PQ–QM-12,
WI-AC-PQ–QM-13, และ WI-AC-PQ–QM-14 ดังนี้
2.1 WI-AC-PQ–QM-01 จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008
2.2 WI-AC-PQ–QM-02 จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
2.3 WI-AC-PQ–QM-03 จัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor
2.4 WI-AC-PQ–QM-04 จัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
2.5 WI-AC-PQ–QM-05 จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ
2.6 WI-AC-PQ–QM-06 จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
2.7 WI-AC-PQ–QM-07 จัดทาคูม่ ือคุณภาพ (QM)
2.8 WI-AC-PQ–QM-08 จัดทาคูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
2.9 WI-AC-PQ–QM-09 จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน
2.10 WI-AC-PQ–QM-10 จั ดท าคู่ มื อปฏิ บั ติ งานของแต่ ละฝ่ ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คูม่ ือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2.11 WI-AC-PQ–QM-11 จัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร
2.12 WI-AC-PQ–QM-12 ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
2.13 WI-AC-PQ–QM-13 ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
2.14 WI-AC-PQ–QM-14 รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment)
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้ แต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้นๆ
3.1 จัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO 9001 : 2008 มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.1.1 ประสานกับวิทยากร
3.1.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.1.3 จองห้องประชุม
3.1.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.1.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.1.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.1.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.1.8 จัดทารายงานผลการจัดอบรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของ ISO
9001:2008 เสนอผู้บริหารรับทราบ
3.1.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
3.2 จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008 มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.2.1 ประสานกับวิทยากร
3.2.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.2.3 จองห้องประชุม
3.2.4 จัดทาบันทึกจัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.2.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เพื่อขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.2.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.2.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.2.8 จั ด ท ารายงานผลการจั ด อบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008 พร้อ มเสนอผู้บ ริห าร
รับทราบ
3.2.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
3.3 จัดทาประกาศแต่งตั้ง Auditor มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.3.1 รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2008
3.3.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตั้ง Auditor
3.3.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศแต่งตั้ง Auditor ให้ผบู้ ริหารพิจารณาพร้อมลงนาม
3.3.4 เผยแพร่ประกาศแต่งตัง้ ตัว Auditor ให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
3.3.5 จัดเก็บประกาศแต่งตั้ง Auditor เข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
3.4 จัดทาประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.4.1 จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
3.4.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
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3.4.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้ผบู้ ริหารลงนาม
3.4.4 เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ให้ฝ่ายต่างๆ ทราบ ตามช่องทางต่างๆ
เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
3.4.5 จั ดเก็บ ประกาศแต่งตั้งตั วแทนฝ่ายบริห าร (QMR) เข้าแฟ้ ม เพื่ อใช้ในการตรวจติด ตาม
ภายนอก
3.5 จัดทาประกาศนโยบายคุณภาพ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.5.1 จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกาหนดนโยบายคุณภาพของหน่วยงานเพื่อจัดทา
ประกาศนโยบายคุณภาพร่วมกับผูบ้ ริหาร
3.5.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศนโยบายคุณภาพ
3.5.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศนโยบายคุณภาพ ให้ผบู้ ริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.5.4 เผยแพร่ประกาศนโยบายคุณภาพ ให้ฝา่ ยต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
3.5.5 จัดเก็บประกาศนโยบายคุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
3.6 จัดทาประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.6.1 รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละฝ่าย เพื่อนามาจัดทาประกาศ
3.6.2 จัดทา (ร่าง) ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ
3.6.3 เสนอ (ร่าง) ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพให้ผบู้ ริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.6.4 เผยแพร่ประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพ ให้ฝ่ายต่าง ๆ ทราบ ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์
3.6.5 จัดเก็บประกาศวัตถุประสงค์คุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
3.7 จัดทาคู่มือคุณภาพ (QM) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลประวัติ ความเป็นมา โครงสร้าง จานวนบุคลากรของหน่วยงาน
3.7.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือคุณภาพ (QM)
3.7.3 นาเสนอ (ร่าง) คูม่ ือคุณภาพ (QM) ต่อ QMR และให้ผบู้ ริหารตรวจสอบพร้อมลงนาม
3.7.4 จัดเก็บคูม่ ือคุณภาพเข้าแฟ้มเพื่อขึ้นทะเบียนแม่บท
3.8 จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.8.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
3.8.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR)
3.8.3 นาเสนอ (ร่าง) คูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) ต่อ QMR และผู้อานวยการพิจารณา
ลงนาม
3.8.4 จั ด เก็บ คู่ มื อ ขั้น ตอนการด าเนิน งาน (QP-MR) เข้า แฟ้ ม เพื่ อ เข้า สู่ ก ระบวนการควบคุ ม
เอกสาร
3.9 จัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงาน มีขนั้ ตอน ดังนี้
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3.9.1 ประสานกับวิทยากร
3.9.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร
3.9.3 จองห้องประชุม
3.9.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการอบรม
3.9.5 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.9.6 จัดทาเอกสารประกอบการอบรม/ใบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.9.7 เข้ารับการอบรมโดยวิทยากรจากภายนอก
3.9.8 จัดทารายงานผลการจัดอบรมวิธีการเขียนคูม่ ือปฏิบัติงานพร้อมเสนอผู้บริหารรับทราบ
3.9.9 จัดเก็บเข้าแฟ้ม
3.10 จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ายงาน (QP) และรวบรวมเอกสารแนบ/แบบฟอร์ม/คูม่ ือการใช้
ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตงิ าน มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.10.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP)
3.10.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP) พร้อมรวบรวมเอกสารแนบ/
แบบฟอร์ม/คู่มือการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3.10.3 น าเสนอ (ร่ า ง) คู่ มื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะฝ่ า ย (QP) ต่ อ QMR และ
ผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
3.10.4 จั ด ท าส าเนาคู่มือ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานของแต่ล ะฝ่ าย (QP) ที่ผ่า นการลงนามเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเพื่อรวบรวม
3.10.5 จัดส่งคูม่ ือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (QP) เอกสารแนบแบบฟอร์ม/คู่มือการใช้
ระบบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
3.11 จัดทาทะเบียนแม่บท และใบแจกจ่ายเอกสารเพื่อควบคุมเอกสาร มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.11.1 รวบรวมคูม่ ือปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบความ
3.11.2 เสนอ (ร่าง) คูม่ ือปฏิบัติงานต่อ QMR และ ผู้บริหารตรวจสอบและลงนามเอกสาร
3.11.3 ขึน้ ทะเบียนในแบบฟอร์มทะเบียนแม่บทและแบบฟอร์มใบแจกจ่าย
3.11.4 จัดทาสาเนาคูม่ ือขั้นตอนการดาเนินงาน (QP-MR) และคู่มือปฏิบัติงาน (QP) และเอกสาร
ของฝ่ายต่าง ๆ
3.11.5 แจกจ่ายสาเนา ให้กับผู้บริหาร QMR และผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานตรวจสอบพร้อมลง
นามรับเอกสาร
3.11.6 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใช้ในการตรวจติดตามภายนอก
3.12 ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008 มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.12.1 จัดทาแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจาปี Internal Audit ISO 9001:2008
3.12.2 จัดทาบันทึกข้อความแจ้งกาหนดการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008
กับผูบ้ ริหาร QMR และฝ่ายที่รับตรวจ พร้อมแนบแผนการตรวจ
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3.12.3 รวบรวมผลการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO 9001:2008 จากฝ่ายต่างๆ
3.13 ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.13.1 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office เชิญประชุม
3.13.2 ดาเนินการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.13.3 จัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
3.13.4 เสนอรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารต่อ ผู้บริหารตรวจสอบและลงนาม
3.13.5 จัดเก็บรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจติดตาม
ภายนอก
3.14 รับการตรวจติดตามจากภายนอก (Document Review and Assessment) มีขนั้ ตอน ดังนี้
3.14.1 ประสานงานกับผูต้ รวจประเมิน
3.14.2 จองห้องประชุม
3.14.3 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office แจ้งผู้บริหาร QMR และบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอก
3.14.4 จัดทาบันทึกข้อความผ่านระบบ e-office ขออนุมัติอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.14.5 จัดเตรียมเอกสารสาหรับรับการตรวจติดตามจากภายนอกภายนอก
3.14.6 เข้ารับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอกและรับฟังผลการตรวจประเมิน
3.14.7 จัดเก็บผลการตรวจประเมินเข้าแฟ้มเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP)

1195

1196

1197

1198

1199

5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 13 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 7 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวลักขณา นาคกล่อม
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดทา

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้ควบคุม

ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผูอ้ นุมัติ

1200

5.12 งานโครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
5.12.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)

ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD)
งาน

โครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อ
ฝ่าย

.

นามสกุล
แผนงาน และประกันคุณภาพ

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ

งาน

นางสาวจิตรานุช

รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - PO

โครงการตามแผนงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
นามสกุล

เวสา

สรุปมีกิจกรรมหลัก

11

กิจกรรม

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

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สสู่ ากล
1.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
2. งานหลักที่รับผิดชอบ
กิจกรรมหลัก
2.1 จัดโครงการเผยแพร่
แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (นอก
มหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.1.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย

ศึกษางบประมาณที่ได้รับและทิศทางการจัด
โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

2.1.2 ประสานงานหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อขอทราบรายละเอียด
การจัดงาน

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็น
เครือข่ายการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อขอทราบข้อมูล รายละเอียด และ
กาหนดการของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3
ข้อมูลงบประมาณ และทิศ
ทางการจัดโครงการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม
3

ข้อมูลรายละเอียด และ
กาหนดการของการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
45
-

30

1

สัดส่วน

-
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กิจกรรมรอง
2.1.3 ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดกิจกรรม

นัดหมายประชุมกับผู้กากับโครงการและ
ผู้อานวยการเพื่อชีแ้ จงข้อมูล รายละเอียด และ
กาหนดการของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งกาหนดกิจกรรมและ
วางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.1.4 เขียนโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
2.1.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
2.1.6 ประสานงานโครงการ
1. ประสานงานและขออนุมัติใช้รถยนต์ไป
ราชการ
2. ประสานเพื่อจัดทาคาสั่งเดินทางไป
ราชการ
3. ประสานที่พัก
2.1.7 จัดเตรียมข้อมูล
1. สารวจเอกสารข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. วิพากย์ขอ้ มูล
4. สังเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุปข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3

3

โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
6
-

-

2

1

45

-

-

45

1

-

3

15

1

-

3
3
3
3
3
3

-

1
4
2
2
2
3

2
1
1
1
-

3

3

ผลการประสานงาน
โครงการ

ข้อมูลเผยแพร่/จัดบอร์ด
นิทรรศการ

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง
2.1.8 ออกแบบรูปแบบการจัด
นิทรรศการ

2.1.9 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

2.1.10 จัดเตรียมนิทรรศการ

รายละเอียดกิจกรรม
1. ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
2. เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบ
นิทรรศการ
3. ปรับแก้ไขรูปแบบนิทรรศการตาม
ข้อเสนอแนะ
ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์
ข้อมูลผลการจัดโครงการ/ร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้า
จอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/
อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook
1. ยืมเงินทดรองราชการ
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. จัดบอร์ดนิทรรศการ
4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน
5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่น
พับ)
6. จัดเอกสารการประเมิน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3
รูปแบบการจัดนิทรรศการ
3
3

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
3
1
45

1

-

3

ข้ อ มู ล / เ ค รื่ อ ง มื อ
ประชาสัมพันธ์

30

1

5

3
3
3
3
3

ข้อมูลจัดเตรียมนิทรรศการ

45
-

1
3
6
1
5

1

45

1

-

3

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.1.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

2.1.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
2.1.13 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
1. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
2. นาชมนิทรรศการ/ทากิจกรรมส่งเสริม
นิทรรศการ
3. บันทึกภาพโครงการ
4. สารวจความพึงพอใจ

ลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
โครงการ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1.15 สรุปผลการจัดโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
2.1.16 รายงานผลการจัดโครงการ จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3
กิจกรรมเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
3
3
3
3
3

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
6
3
-

3
6
2

3
1

3

เอกสารและเบิกจ่าย
โครงการ

-

5

1

3

เอกสารสรุปผลการจัด
โครงการ

15

2

-

3

รายงานผลการจัดโครงการ

45

-

-

45

5

33

สัดส่วน

100
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กิจกรรมหลัก
2.2 จั ด โค รงก า รจั ด
นิทรรศการ
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

กิจกรรมรอง
2.2.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย
2.2.2 เขียนโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ

ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
2.2.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
2.2.4 จัดเตรียมข้อมูล
1. สารวจเอกสารข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. วิพากย์ขอ้ มูล
4. สังเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุปข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการ
2.2.5 ออกแบบรูปแบบการจัด
1. ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
นิทรรศการ
2. เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบ
นิทรรศการ
3. ปรับแก้ไขรูปแบบนิทรรศการตาม
ข้อเสนอแนะ
2.2.6 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ
ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการจัดโครงการ/ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/
นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าว

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

โครงการจัดนิทรรศการ

-

3

-

15

-

-

ข้อมูลจัดนิทรรศการ

-

-

รูปแบบการจัดนิทรรศการ

15

6
3
3
3
1
-

30

-

-

10

5

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
-

ข้อมูล/เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์

สัดส่วน

1
-
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2.2.7 จัดเตรียมนิทรรศการ

2.2.8 จัดนิทรรศการ

2.2.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และ
สถานที่
2.2.10 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/
ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าว
ลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook
1. ยืมเงินทดรองราชการ
2.. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
3. จัดบอร์ดนิทรรศการ
4. จัดทาเอกสารลงทะเบียน
5. จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ
(แผ่นพับ)
6. จัดเอกสารการประเมิน
1. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
2. นาชมนิทรรศการ/ทากิจกรรมส่งเสริม
นิทรรศการ
3. บันทึกภาพโครงการ
4. สารวจความพึงพอใจ

ลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

1
1
1
1
1
1
1
1

ข้อมูล/เครื่องมือจัด
นิทรรศการ

นิทรรศการ

1
1
1
1

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

20
30
-

1
2
4

-

35
-

2
-

5

-

4
1
2

-

-

3

-

สัดส่วน
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2.3 จัดโครงการ
สนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.2.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
โครงการ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.2.12 สรุปผลการจัดโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
2.2.13 รายงานผลการจัดโครงการ จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
2.3.1 รับแผนและศึกษาการ
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3.2 เขียนโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
2.3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
2.3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1. สารวจเอกสารข้อมูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
เอกสารและเบิกจ่าย
โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
-

1

สรุปผลการจัดโครงการ

35

-

-

1

รายงานผลการจัดโครงการ

15

-

-

40
30

1
1

14
-

-

4

2

30

1

-

-

1
4

5
2

6

6

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

6

6
6

ข้อมูลการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

สัดส่วน

100
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
3. วิพากย์ขอ้ มูล
6
4. สังเคราะห์ขอ้ มูล
6
5. สรุปข้อมูลเพื่อจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
6
2.3.5 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1. ออกแบบรูปแบบ
6
สื่อสิ่งพิมพ์
2. เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
6
3. ปรับแก้ไขรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตาม
6
ข้อเสนอแนะ
2.3.6 ยืมเงินทดรองราชการ
6
เงินยืม
2.3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
6
2.3.8 รับและเผยแพร่ส่อื สิ่งพิมพ์
แจก 500 แผ่น (500*1)
6
2.3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
6
เอกสารเบิกจ่ายโครงการ
โครงการ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.3.10 สรุปผลการจัดโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
6
สรุปผลการจัดโครงการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
2.3.11 รายงานผลการจัดโครงการ จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
6
รายงานผลการจัดโครงการ
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
4
4
6
30
1
3

วัน
2
2
6
-

-

2
1
5
3

7
3

30

3

-

30

1

-

30

4

35

สัดส่วน

100

1208

กิจกรรมหลัก
2.4 โครงการบริการ
วิชาการ (ให้บริการทาง
วัฒนธรรม)
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

2.4.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย

ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ

2.4.2 เขียนโครงการ

ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
15

15

โครงการบริการวิชาการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
45
3
-

-

3

6

45

3

-

2.4.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด

15

2.4.4 จัดเตรียมรายละเอียดการ
ให้บริการ

15
15
15
15
15

ข้อมูลให้บริการ

-

2
1
1
1
1

4
2
2
2
2

15

ข้ อ มู ล / เ ค รื่ อ ง มื อ
ประชาสัมพันธ์

-

1

2

-

2

4

-

3

6

2.4.5 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ทางวัฒนธรรม

2.4.6 ประสานงานผู้รับบริการทาง
วัฒนธรรม
2.4.7 ประชุมมอบหมายงาน

1 สารวจเอกสารข้อมูล
2 วิเคราะห์ขอ้ มูล
3 วิพากย์ขอ้ มูล
4 สังเคราะห์ขอ้ มูล
5 สรุปข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook

15
15

เอกสารประชุม

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง
2.4.8 จัดเตรียมงานโครงการ
1. นิมนต์พระสงฆ์
2. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ

3. จัดสถานที่
4. เตรียมงบประมาณบริหาร
โครงการ
5. ประสานงาน
2.4.9 ดาเนินงานโครงการ
1. ปฏิคม
2. รับ-ส่งพระ

3. พิธีการสงฆ์

รายละเอียดกิจกรรม
เลือกวัดที่จะนิมนต์/จัดทาหนังสือนิมนต์พระ/ไป
นิมนต์พระ/ประสานงานพระ
(1) เครื่องอัฐบริขาร(ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทย
ธรรม/โบว์ริบบิน้ /ธูปเทียน/เทียนน้ามนต์/ธูป
เทียนเครื่องทองน้อย) (2) ซื้อดอกไม้ถวายพระ/
พวงมาลัยถวายเจ้านายฝ่ายใน (3) จัดดอกไม้
ตกแต่งสถานที่ (4) อาหาร(เลือกเมนูอาหาร/สั่ง
อาหารโรงแรม/น้าดื่ม/น้าแข็ง) (5) ดนตรีไทย
อุปกรณ์พธิ ีสงฆ์/สถานที่จัดพิธีการ/เวทีดนตรี/
โต๊ะอาหาร

พิธีกร/โสต/จราจร/ดนตรี/อาหารโรงแรม/
คนงาน/รถรับ-ส่ง/ร้านค้า

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

15

หนังสือราชการ

30

1

3

15

วัสดุดาเนินโครงการ

45

3

5

15

สถานที่จัดโครงการ

-

4

8

15

งบประมาณ

-

5

-

1

2

15
15

-

4
5

8
-

15

-

3

6

15

สัดส่วน

จัดโครงการ
ต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน/ดูแลอานวยความสะดวก
ประสานคนขับรถรับ-ส่งพระตามเวลา/
ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า-ออก/
ประสานงานผู้รับ-ส่งพระ
น้าถวายพระสงฆ์/ผ้าไตร/ไทยธรรม/สังฆทาน/
ปัจจัย/ดอกไม้ธูปเทียน/กรวดน้า/อาหารพระ
พุทธ/พระสงฆ์/ถวายเจ้านายฝ่ายใน
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กิจกรรมรอง
4. ประสานงานพิธีการ
5. บันทึกภาพโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

ลาดับพิธีการ/กิจกรรมตลอดโครงการ
ถ่ายภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือกและตกแต่ง
รูปภาพ
6. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่
ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์พธิ ีสงฆ์/เก็บ
อาสนะพระ/โต๊ะ/เก้าอี้/จัดสถานที่ให้คงเดิม/ทา
ความสะอาดชุดอาหารถวายเจ้านายและเก็บ
เข้าที่/ทาความสะอาดบริเวณที่จัดงาน
7. สรุปผลการใช้จา่ ยงบประมาณ จัดทาบันทึก/สรุปผลการใช้จา่ ย
8. การประชาสัมพันธ์หลัง
ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์ขอ้ มูล
โครงการ
ผลการจัดโครงการ/ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/
นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/
ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าว
ลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ใน
facebook/อัพเดทข่าวลง facebook/จัดทาแฟ้ม
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์
2.4.10 รวบรวมเอกสารและ
นางบประมาณส่งทรัพย์สนิ
เบิกจ่ายโครงการ
2.4.11 ประชุมสรุปผลการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ดาเนินงานโครงการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
15
15

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
6
12
30
3
7

15

-

3

6

15
15

30

1
6

2
8

15

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

30

-

1

15

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

45

1

1

สัดส่วน
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2.4.12 รายงานผลการจัดโครงการ

2.5 จัดโครงการ
ฝึกอบรม,agenda
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

2.5.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
2.5.2 เขียนโครงการ (ดูมาตรฐาน
เวลาจากหน่วยงานอื่น)
2.5.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
2.5.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ
2.5.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน พร้อมมอบหมายงาน

2.5.6 ประชาสัมพันธ์ก่อนโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
15
รายงานผลการจัดโครงการ
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
2
รายละเอียดกิจกรรม

ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
45
3
45
30

โครงการฝึกอบรม,agenda,
อัตลักษณ์

2

5

109

สัดส่วน

100

6
30

2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

1

2

เอกสารการประชุม

40

2

ข้อมูล/เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์

20

1

3

3
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2.5.7 จัดเตรียมงานโครงการ

2.5.8 ดาเนินงานโครงการ

2.5.9 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ
หนังสือเชิญประธาน/หนังสือเชิญวิทยากร/จัด
สถานที่/ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ประสานงานอาหาร
ว่าง/-อาหารกลางวัน/จัดทาแบบประเมิน/
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/เอกสารนาเสนอ/
สไลด์นาเสนอ/ยืมเงินทดรองราชการ/คากล่าว
รายงาน/คากล่าวเปิดโครงการ
ลงทะเบียน/ปฏิคม/จัดกิจกรรมเปิดโครงการ/
ประสานงานกิจกรรมและลาดับพิธีการ/ดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
ลงรหัสแบบสอบถาม/ตรวจสอบความถูกต้อง/
คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม-ระบบ/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

2

หนังสือราชการ/เอกสาร
ประกอบโครงการ

20

4

-

2

จัดโครงการตาม
กาหนดการ

-

1

1

2

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

-

6

-

สัดส่วน
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2.5.10 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

2.5.11 สรุปผลการจัดโครงการ

2.5.12 รายงานผลการจัดโครงการ

2.6 จัดโครงการอนุรักษ์ 2.6.1 รับแผนและศึกษาการ
ประเพณีไทย
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
หน่วยนับ : โครงการ
2.6.2 เขียนโครงการ
แผนการดาเนินงาน
2.6.3 เสนอขออนุมัติโครงการ

2.6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปยอดผลการใช้จ่ายโครงการ/
แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

2

สรุปผลการจัดโครงการ

10

1

-

2

รายงานผลการจัดโครงการ

30

-

-

30

5
-

9

-

6

30

-

2
2

โครงการอนุ รัก ษ์ ป ระเพณี
ไทย

2

สัดส่วน

100

-

2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

-

1
-
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2.6.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และมอบหมายงาน

2.6.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ

2.6.7 จัดเตรียมงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ/จัดเตรียมตู้
บริจาค
จัดสถานที่/ซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้างร้านค้า/
ประสานงานอาหารว่าง/จัดทาแบบประเมิน/
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
เอกสารการประชุม

2

2

เอกสาร/สถานที่/วัสดุ
อุปกรณ์โครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
40
1

20

3

3

-

5

-

สัดส่วน
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2.6.8 ดาเนินงานโครงการ

2.6.9 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

2.6.10. รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

2.6.11 สรุปผลการจัดโครงการ

2.6.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ ERP
2.6.13 รายงานผลการจัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียน/ปฏิคม/จัดกิจกรรมเปิดโครงการ/
ประสานงานกิจกรรมและลาดับพิธีการ/ดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
ลงรหัสแบบประเมิน/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ/
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ (1,000*1.5)
จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
จัดโครงการตาม
กาหนดการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

2

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

-

4

-

2

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

-

1

1

2

สรุปผลการจัดโครงการ

10

1

-

2

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
รายงานผลการจัดโครงการ

-

5

7

30

-

-

40

1

17

2

สัดส่วน

100
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2.7 โครงการบาเพ็ญ
กุศลถวายแด่พระ
ราชวงศ์ที่มีคุณูปการต่อ
มหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

2.7.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
2.7.2 เขียนโครงการ (ดูมาตรฐาน
เวลาจากหน่วยงานอื่น)
2.7.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
2.7.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
2.7.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
2.7.6 การประชาสัมพันธ์ก่อน
โครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
มอบหมายงานและจัดเตรียมโครงการ
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
-

6

-

2

โครงการบาเพ็ญกุศลถวาย
แด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัย

30

-

-

2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

-

1

-

2

เอกสารการประชุม

-

4

-

2

เอกสารประชาสัมพันธ์

20

3

3

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

สัดส่วน

ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ/จัดเตรียมตู้
บริจาค
2.7.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1. จัดเตรียมเอกสารดาเนิน
โครงการ

2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน

3. นิมนต์พระสงฆ์
4. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ

หนังสือเชิญประธาน/หนังสือประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน/หนังสือขอบคุณ/ใบปวารณา/หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จดั สถานที่/พิธี
การ/พิธีกร/โสต/ดนตรี/จราจร/เอกสารเจ้าภาพ
ถวายเครื่องอัฐบริขาร/หนังสือรับ-ส่งพระ
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
เลือกวัดที่จะนิมนต์/จัดทาหนังสือนิมนต์พระ/ไป
นิมนต์พระ/ประสานงานพระ
(1) เครื่องอัฐบริขาร(ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทย
ธรรม/โบว์ริบบิน้ /ธูปเทียน/เทียนน้ามนต์/ธูป
เทียนเครื่องทองน้อย) (2) ซื้อดอกไม้ถวายพระ/
พวงมาลัยถวายเจ้านายฝ่ายใน (3) จัดดอกไม้
ตกแต่งสถานที่ (4) อาหาร(เลือกเมนูอาหาร/สั่ง
อาหารโรงแรม/น้าดื่ม/น้าแข็ง) (5) ดนตรีไทย

2

เอกสารดาเนินโครงการ

20

4

-

2

เอกสารลงทะเบียน

-

4

-

2

เอกสารนิมนต์พระสงฆ์

-

3

-

2

วัสดุดาเนินโครงการ

10

5

-
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5. จัดสถานที่
6. เตรียมเอกสารประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
7. บริหารงบประมาณ
8. ประสานงาน
2.7.8 ดาเนินงานโครงการ
1. รับลงทะเบียน
2. ปฏิคม
3. รับ-ส่งพระ

4. พิธีการสงฆ์

5. ประสานงานพิธีการ
6. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
7. บันทึกภาพโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
อุปกรณ์พธิ ีสงฆ์/สถานที่จัดพิธีการ/เวทีดนตรี/
โต๊ะอาหาร
จัดทาแบบประเมิน/สาเนาแบบประเมิน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
ยืมเงินทดรองราชการ/รับจองเจ้าภาพ/ทาบัญชี
ผู้ร่วมทาบุญ
พิธีกร/โสต/จราจร/ดนตรี/อาหารโรงแรม/
คนงาน/รถรับ-ส่ง/ร้านค้า
รับลงทะเบียน/เขียนหนังสือขอบคุณ/รับบริจาค
ผู้ร่วมทาบุญ
ต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน/ดูแลอานวยความสะดวก
ประสานคนขับรถรับ-ส่งพระตามเวลา/
ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า-ออก/
ประสานงานผู้รับ-ส่งพระ
น้าถวายพระสงฆ์/ผ้าไตร/ไทยธรรม/สังฆทาน/
ปัจจัย/ดอกไม้ธูปเทียน/กรวดน้า/อาหารพระ
พุทธ/พระสงฆ์/ถวายเจ้านายฝ่ายใน
ลาดับพิธีการ/กิจกรรมตลอดโครงการ
แจกแบบประเมิน/รวบรวมและจัดเก็บแบบ
ประเมิน
ถ่ายภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือกและตกแต่ง
รูปภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
สถานที่จัดโครงการ
2

10

1

-

40

1

1

-

2

-

-

1

1

2
2

40

1
-

1
-

2

-

6

-

2
2

-

3
2

1
-

2

-

-

1

2

เอกสารประเมินความพึง
พอใจ
เอกสารและงบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
1

2

2

จัดโครงการตามกาหนดการ

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2

8. การประชาสัมพันธ์หลัง
โครงการ

ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์
ข้อมูลผลการจัดโครงการ/ร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้า
จอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/
อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/จัดทาแฟ้มสรุปข่าวประชาสัมพันธ์

9. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่

ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์พธิ ีสงฆ์/เก็บ
อาสนะพระ/โต๊ะ/เก้าอี้/จัดสถานที่ให้คงเดิม/ทา
ความสะอาดชุดอาหารถวายเจ้านายและเก็บ
เข้าที่/ทาความสะอาดบริเวณที่จัดงาน

2

2.7.9 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม-ระบบ/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

2

2.7.10 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

2

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
20
1
1

-

6

-

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

-

6

-

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

-

1

1

สัดส่วน
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2.7.11 สรุปผลการจัดโครงการ

2.7.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ ERP
2.7.13 รายงานผลการจัดโครงการ

2.8 โครงการบาเพ็ญ
กุศลถวายแด่พระบรม
วงศานุวงศ์ที่มีคุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัย
(ดาเนินงานภายนอก
มหาวิทยาลัย)
หน่วยนับ : โครงการ
แผนการดาเนินงาน

2.8.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
2.8.2 เขียนโครงการ
2.8.3 เสนอขออนุมัติโครงการ

2.8.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ
2.8.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน

รายละเอียดกิจกรรม
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ (บุคลากร
มหาลัย 1,000*1.5)
จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2
สรุปผลการจัดโครงการ

2
2

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
รายงานผลการจัดโครงการ

1
1
1

โครงการบาเพ็ญกุศลถวาย
แด่พระราชวงศ์ที่มีคุณูปการ
ต่อมหาวิทยาลัย

1

1

เอกสารประชุม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
1
-

-

5

7

30

-

-

20
15

2
-

28
-

-

3

-

15

-

-

30

-

-

-

3

-

สัดส่วน

100
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2.8.6 การประชาสัมพันธ์โครงการ

2.8.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1. จัดเตรียมเอกสารดาเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
1
เอกสาร/เครื่องมือ
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ/จัดเตรียมตู้
บริจาค
รายละเอียดกิจกรรม

หนังสือเชิญประธาน/หนังสือประชาสัมพันธ์/
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ/สรุปจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/หนังสือขอบคุณ/หนังสือขออนุญาต
จอดรถ/ใบปวารณา/หนังสือขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่พธิ ีการ/พิธีกร/จราจร/เอกสารเจ้าภาพ
ถวายเครื่องอัฐบริขาร/หนังสือรับ-ส่งพระ

1

เอกสารประกอบโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5
1

10

2

สัดส่วน

-
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2. ลงทะเบียน

3. นิมนต์พระ
4. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ

5. จัดสถานที่

6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

7. เตรียมเอกสารประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
8. บริหารงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
จัดทาหนังสือนิมนต์พระ/ไปนิมนต์พระ/
ประสานงานพระ
(1) เครื่องอัฐบริขาร(ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทย
ธรรม/โบว์ริบบิน้ /ธูปเทียน/เทียนน้ามนต์/ธูป
เทียนเครื่องทองน้อย) (2) ซื้อดอกไม้ถวายพระ/
พวงมาลัยถวายเจ้านายฝ่ายใน (3) จัดดอกไม้
ตกแต่งสถานที่ (4) อาหาร(เลือกเมนูอาหาร/สั่ง
อาหารร้านค้า/น้าดื่ม/น้าแข็ง) (5) แก้ว/ชา/
กาแฟ (6) ธูป-ดอกกุหลาบบูชา
ทาความสะอาดสถานที่/ดูแลสถานที่จัดพิธี
การ/โต๊ะลงทะเบียน/โต๊ะอาหาร/เก้าอี้สาหรับ
แขก
เตรียมพระรูปและขาตั้งรูป/ชุดเบญจรงค์คาวหวาน/ตูบ้ ริจาค/ตั่งเตี้ย/กระติกน้าร้อน/แก้ว/
ชา-กาแฟ/น้าดื่ม/จัดทาชุดธูป-กุหลาบบูชา
จัดทาแบบประเมิน/สาเนาแบบประเมิน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
ยืมเงินทดรอง/รับจองเจ้าภาพ/ทาบัญชีผู้ร่วม
ทาบุญ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
เอกสารลงทะเบียน

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

1

เอกสารนิมนต์พระ

30

1

-

1

วัสดุดาเนินงาน

35

2

-

1

สถานที่จัดโครงการ

-

4

-

1

วัดสุอุปกรณ์จัดโครงการ

-

1

-

1

เอกสารประเมินความพึง
พอใจ
งบประมาณ

20

4

-

-

1

-

1

สัดส่วน
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9. ประสานงาน
2.8.8 ดาเนินงานโครงการ
1. ขนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
เจ้าหน้าที่พธิ ีการ/พิธีกร/โสต/จราจร/เจ้าหน้าที่
วัด/อาหารร้านค้า/รถรับ-ส่ง/ร้านดอกไม้

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ประสานฝ่ายยานพาหนะรับ-ส่ง/ขนวัสดุ
อุปกรณ์ขนึ้ รถ/เดินทางไปวัด/เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่แล้วเสร็จ/ขนของขึน้ รถ/เดินทางกลับ
มหาวิทยาลัย
รับลงทะเบียน/เขียนหนังสือขอบคุณ/รับบริจาค
ผู้ร่วมทาบุญ/สรุปยอดผู้รว่ มบริจาค
ต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน/ดูแลอานวยความ
สะดวก/เสิร์ฟน้า-อาหาร

1

4. รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ
5. พิธีการสงฆ์

2. รับลงทะเบียน
3. ปฏิคม

6. ประสานงาน
7. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
8. บันทึกภาพโครงการ

จัดโครงการตามกาหนดการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

-

4

-

1

20

-

-

1

-

3

-

ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า-ออก/
ประสานงานผู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ

1

-

5

-

น้าถวายพระสงฆ์/ผ้าไตร/ไทยธรรม/สังฆทาน/
ปัจจัย/ดอกไม้ธูปเทียน/กรวดน้า/อาหารพระ
พุทธ/พระสงฆ์/ถวายเจ้านายฝ่ายใน
ลาดับพิธีการ/กิจกรรมตลอดโครงการ

1

-

2

-

1

-

4

-

แจกแบบประเมิน/รวบรวมและจัดเก็บแบบ
ประเมิน
ถ่ายภาพ/บันทึกภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือก
และตกแต่งรูปภาพ/จัดทาแฟ้มสรุปภาพข่าว

1

-

1

-

1

30

3

-

สัดส่วน
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รายละเอียดกิจกรรม

9. ประชาสัมพันธ์หลังโครงการ

ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์
ข้อมูลผลการจัดโครงการ/ร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้า
จอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/
อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook
ทาความสะอาดชุดอาหารถวายเจ้านายและ
เก็บเข้าที่
ลงรหัสแบบประเมิน/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุปยอด
ผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

10. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่
2.8.9 สรุปประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

2.8.10 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
4
-

-

1

-

1

สรุปประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

-

3

-

1

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

-

4

-

สัดส่วน
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2.8.11 สรุปผลการจัดโครงการ

2.8.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการ
2.8.13 รายงานผลการจัดโครงการ

2.9 โครงการบวงสรวง
และบาเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานถวาย
แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี
หน่วยนับ : โครงการ
1ครัง้ /ปี

รายละเอียดกิจกรรม
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ (1,000*1.5)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
สรุปผลการจัดโครงการ

1

จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ

1

ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
2.9.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
2.9.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
2.9.5 จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
ดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม

1

2.9.1 รับแผนและศึกษาการ
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
2.9.2 เขียนโครงการ

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
รายงานผลการจัดโครงการ

1

1

โครงการบวงสรวงและ
บาเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทาฯ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
35
-

-

6

3

15

-

-

35
15

4
-

14
-

-

3

-

15

-

-

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

30

-

-

1

เอกสารประชุม

-

3

-

สัดส่วน

100
100
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2.9.6 การประชาสัมพันธ์ก่อนก่อน
โครงการ

2.9.7 จัดเตรียมงานโครงการ
1. จัดเตรียมเอกสารดาเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
1
เอกสาร/เครื่องมือ
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ/จัดเตรียมตู้
บริจาค
รายละเอียดกิจกรรม

หนังสือเชิญประธาน/หนังสือประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน/หนังสือขอบคุณ/ใบปวารณา/หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จดั สถานที่/พิธี
การ/พิธีกร/โสต/ดนตรี/นาฏศิลป์/ห้องพัก
โรงแรม/จราจร/เอกสารเจ้าภาพถวายเครื่อง

1

เอกสารดาเนินโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5
1

15

4

สัดส่วน

-

1227

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

2. เตรียมเอกสารลงทะเบียน

3. เชิญพราหมณ์
4. นิมนต์พระ
5. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
อัฐบริขาร/หนังสือขอรถรับ-ส่งพราหมณ์/
หนังสือรับ-ส่งพระ/คากล่าวโองการ/หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์จัดปะราพิธีบวงสรวง/หนังสือ
ขออนุญาตใช้สถานที่
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ/จัดทารายชื่อลาดับผู้วางพาน
พุม่ /บันทึกขอเชิญวางพานพุม่ /สรุปผู้วางพาน
พุม่
จัดทาหนังสือเชิญพราหมณ์/ไปส่งหนังสือเชิญ/
ประสานงานพราหมณ์และคณะ
เลือกวัดที่จะนิมนต์/จัดทาหนังสือนิมนต์พระ/ไป
นิมนต์พระ/ประสานงานพระ
(1) เครื่องบวงสรวง (2) บายศรี (3) วัสดุ
ประกอบพิธีพราหมณ์ (4) เครื่องอัฐบริขาร(ผ้า
ไตร/สังฆทาน/ไทยธรรม/โบว์ริบบิน้ /ธูปเทียน/
เทียนน้ามนต์/ธูปเทียนเครื่องทองน้อย) (5) ซื้อ
ดอกไม้ถวายพระ/พวงมาลัยถวายเจ้านายฝ่าย
ใน (6) จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (7) อาหาร
(เลือกเมนูอาหาร/สั่งอาหารโรงแรม/น้าดื่ม/
น้าแข็ง) (8) ดนตรีไทย (9) เต้นท์ (10) ข้าวตอก
ดอกไม้

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

1

เอกสารลงทะเบียน

-

2

-

1

เอกสารเชิญ

15

2

-

1

เอกสารนิมนต์

30

1

-

1

วัสดุดาเนินโครงการ

25

5

-

สัดส่วน
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6. จัดสถานที่

7. เตรียมเอกสารประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
8. บริหารงบประมาณ
9. ประสานงาน

10. จัดเครื่องบวงสรวง

2.9.8 ดาเนินงานโครงการ
1. รับลงทะเบียน
2. ปฏิคม
3. รับ-ส่งพระ

รายละเอียดกิจกรรม
ทาความสะอาดพระบรมราชานุสาวรีย์/จัดปะ
ราพิธี/จัดสถานที่บวงสรวง/อุปกรณ์พิธี
พราหมณ์-สงฆ์/สถานที่จัดพิธีสงฆ์/เวทีดนตรี/
โต๊ะอาหาร/โต๊ะวางพานพุม่ /โต๊ะลงทะเบียน
จัดทาแบบประเมิน/สาเนาแบบประเมิน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
ยืมเงินทดรอง/รับจองเจ้าภาพ/ทาบัญชีผู้ร่วม
ทาบุญ/สรุปบัญชีจองพานพุ่ม
พิธีกร/โสต/จราจร/ดนตรี/นาฏศิลป์/อาหารและ
ที่พักโรงแรม/คนงาน/รถรับ-ส่ง/ร้านค้า/ผู้เขียน
คากล่าวโองการ/ผู้วางพานพุม่ /ประสานงาน
ผู้ดูแลสถานที่จัดเลีย้ ง
จัดพานผลไม้/จัดพานขนมหวาน/ต้มเผือก/ต้ม
มัน/คั่วถั่ว/คั่วงา/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์พธิ ี
บวงสรวง
รับลงทะเบียน/เขียนหนังสือขอบคุณ/รับบริจาค
ผู้ร่วมทาบุญ
ต้อนรับแขกผู้ร่วมงาน/ดูแลอานวยความสะดวก
ประสานคนขับรถรับ-ส่งพระตามเวลา/
ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า-ออก/
ประสานงานผู้รับ-ส่งพระ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
สถานที่จัดโครงการ

1
1

เอกสารประเมินความพึง
พอใจ
งบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
35
4
-

-

1

-

20

4

-

1

ประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

-

2

-

1

เครื่องบวงสรวง

-

4

-

1

จัดโครงการตาม
กาหนดการ

-

4

-

20

-

1
-

1
1

สัดส่วน

1229

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
4. รับ-ส่งพราหมณ์

5. พิธีการสงฆ์

6. วางพานพุม่
7. ประสานงาน
8. ประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
9. บันทึกภาพโครงการ
10. ประชาสัมพันธ์หลังโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ประสานคนขับรถรับ-ส่งพราหมณ์ตามเวลา/
ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า-ออก/
ประสานงานผู้รับ-ส่งพราหมณ์/ดูแลพราหมณ์
น้าถวายพระสงฆ์/ผ้าไตร/ไทยธรรม/สังฆทาน/
ปัจจัย/ดอกไม้ธูปเทียน/กรวดน้า/อาหารพระ
พุทธ/พระสงฆ์/ถวายเจ้านาย
รับลงทะเบียน/แจ้งลาดับการวางพานพุ่มให้ผู้
วาง และผู้เชิญพานทราบ
ลาดับพิธีการ/ลาดับพีธบี วงสรวง/ลาดับพิธีการ
สงฆ์/กิจกรรมตลอดโครงการ
แจกแบบประเมิน/รวบรวมและจัดเก็บแบบ
ประเมิน
ถ่ายภาพ/บันทึกภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือก
และตกแต่งรูปภาพ/จัดทาแฟ้มสรุปภาพข่าว
ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์
ข้อมูลผลการจัดโครงการ/ร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้า
จอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/
อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
1
-

1

-

3

-

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

2

-

1

-

-

1

1

10

4

-

สัดส่วน
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11. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่

2.9.9 สรุปผลประเมินความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
2.9.10 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

2.9.11 สรุปผลการจัดโครงการ

2.9.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
2.9.13 รายงานผลการจัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
ทาความสะอาดและเก็บวัสดุอุปกรณ์พธิ ี
พราหมณ์-พิธีสงฆ์/เก็บอาสนะพระ/โต๊ะ/เก้าอี้/
จัดสถานที่ให้คงเดิม/ทาความสะอาดชุดอาหาร
ถวายเจ้านายและเก็บเข้าที่/ทาความสะอาด
บริเวณที่จัดงาน
คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม-ระบบ/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ/
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ (1,000*1.5)
จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
-

1

สรุปผลประเมินความพึง
พอใจ

-

4

-

1

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

-

4

-

1

สรุปผลการจัดโครงการ

-

1

-

1

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
รายงานผลการจัดโครงการ

-

6

3

15

-

-

15

1

18

1

สัดส่วน

100
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2.10 โครงการพิธีถ วาย 2.10.1 รับแผนและศึกษาการ
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
หน่วยนับ : โครงการ
2.10.2 คัดเลือกพระอารามหลวง
1ครัง้ /ปี
2.10.3 ประสานงานกับวัด/กรม
ศาสนา/วัฒนธรรมจังหวัด
2.10.4 เขียนโครงการ
2.10.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
ขออนุมัติโครงการ
2.10.6 ประชุมเจ้าอาวาสวัด/
คณะกรรมการวัด/วัฒนธรรม
จังหวัด/สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.10.7 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ
2.10.8 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน

รายละเอียดกิจกรรม
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
คัดเลือกพระอารามหลวง/ติดต่อจองวัด/แจ้ง
กรมการศาสนา/ทาหนังสือยืนยัน/
กาหนดวันจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน/ทาหนังสือ
ยืนยันกาหนดการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
โครงการพิจารณา
จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
บันทึกขอใช้รถไปราชการ/ทาคาสั่งไปราชการ/
เดินทางไปวัด/ประชุมเตรียมงานและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน/สรุปผลการเตรียมงาน/
เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
1

พระอารามหลวง

1
1

โครงการพิธีถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน

1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
15
35

-

-

30

-

-

-

3

-

15

-

-

1

ข้อมูลการดาเนินงาน

-

-

1

1

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

30

-

-

1

เอกสารการประชุม

-

3

-

สัดส่วน
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2.10.9 การประชาสัมพันธ์ก่อน
โครงการ

2.10.10 จัดเตรียมงานโครงการ
1. จัดเตรียมเอกสาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
1
เอกสาร/เครื่องมือ
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดเตรียมตูบ้ ริจาค
รายละเอียดกิจกรรม

หนังสือเชิญประธาน/หนังสือเชิญผู้ว่าราชการ
จังหวัดร่วมงาน/หนังสือขอความอนุเคราะห์
แจกซองทาบุญ/หนังสือตอบรับการเข้าร่วมพิธี/
สรุปจานวนคนเข้าร่วมพิธี/จัดทาคาสั่งราชการ
ผู้เข้าร่วมเดินทางร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน/ปั้มตราวัดในใบอนุโมทนา/ขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝา่ ยโสต/ดุริยางค์/
จราจร

1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5
1

-

-

สัดส่วน

5
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2. จัดทาซอง/บอกบุญ

3. เตรียมเอกสารลงทะเบียน

4. หาวัสดุดาเนินโครงการ

5. จัดเครื่องกฐินพระราชทาน
และสถานที่

6. เตรียมเอกสารประเมินความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
7. บริหารงบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรม
ออกแบบซอง-แผ่นพับโครงการ/เสนอซองแผ่นพับต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ/
ขออนุมัติงาน/มอบงานพัสดุดาเนินการสั่งพิมพ์/
ปั้มตราวัดหลังซอง/ติดรายชื่อหน้าซอง/บรรจุ
แผ่นพับลงซอง/จัดส่งถึงหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ/รับซองทาบุญ
(1) ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทยธรรม (2) ดอกไม้ธูป
เทียนถวายพระ (3) ปักย่าม (4) ตาลบัตร (5)
หนังสือที่ระลึกโครงการ (6) อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
บันทึกขอใช้รถไปราชการ/ทาคาสั่งไปราชการ/
เดินทางไปวัด/ประสานและจัดเครื่องกฐิน
พระราชทาน/ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
สถานที่จัดงาน/เดินทางกลับมหาวิทยาลัย
จัดทาแบบประเมิน/สาเนาแบบประเมิน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
ยืมเงินทดรอง/แกะซองและนับเงินทาบุญ/
บันทึกชื่อ-เงินทาบุญ/สรุปยอดผู้ร่วมทาบุญ
และจานวนเงินทาบุญ/เตรียมคาประกาศ/ใบ
ปวารณา/สรุปค่าใช้จ่ายถวายพระ-บริจาค

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
ซอง/บอกบุญ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10

1

เอกสารลงทะเบียน

-

2

-

1

วัสดุดาเนินโครงการ

30

3

-

1

เครื่องกฐินพระราชทาน
และสถานที่

-

-

1

35

-

-

-

4

2

1
1

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ

สัดส่วน
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8. ประสานงาน

2.10.11 ดาเนินงานโครงการ
1. ปฏิคม

2. รับลงทะเบียน
3. พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
4. ประสานงาน
5. ประเมินความพึงพอใจ
6. บันทึกภาพโครงการ
7. ประชาสัมพันธ์หลังโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
พิธีกรวัฒนธรรมจังหวัด/ไวยาวัจกร/โสต/
จราจร/รถรับ-ส่งผู้เดินทางไปร่วมงานพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
จัดผู้ร่วมเดินทางขึ้นรถ/แจกอาหารว่างและน้า
ดื่ม/ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานที่วัด/ดูแลอานวย
ความสะดวกไป-กลับ
รับลงทะเบียน/เขียนใบอนุโมทนา/รับบริจาคผู้
ร่วมทาบุญ
จัดเครื่องกฐินพระราชทาน/ไทยธรรม/
สังฆทาน/ปัจจัย/ดอกไม้ธูปเทียน
ลาดับพิธีการ/แจ้งสรุปยอดเงินพิธีถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน
แจกแบบประเมิน/รวบรวมและจัดเก็บแบบ
ประเมิน
ถ่ายภาพ/บันทึกภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือก
และตกแต่งรูปภาพ/จัดทาแฟ้มสรุปภาพข่าว
ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์
ข้อมูลผลการจัดโครงการ/ร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์
ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้า

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

จัดโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
35
-

-

-

1

1

-

3

-

1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

-

1

-

4

-

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง

8. จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่
2.10.12 สรุปประเมินผลความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

2.10.13 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

2.10.14 สรุปผลการจัดโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม
จอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/
อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ประชาสัมพันธ์สรุปยอดเงินพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน
เก็บวัสดุ-อุปกรณ์
ลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญ/สรุป
ยอดผลการใช้จา่ ยโครงการ/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/รายงานเงิน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานไปยังกรมการ
ศาสนา
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ/
บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

1
1

สรุปประเมินผลความพึง
พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

30
-

3

-

1

เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

-

4

-

1

สรุปผลการจัดโครงการ

35

-

-

สัดส่วน
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2.11 โครงการธรรม
ศึกษา
หน่วยนับ : โครงการ
1ครัง้ /ปี

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.10.15 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการใน บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการลงในระบบ
1
ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ ERP
(1,000*1.5)
ระบบ
2.10.16 รายงานผลการจัดโครงการ จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
1
รายงานผลการจัดโครงการ
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
2.11.1 รับแผนและศึกษาการ
ศึกษางบประมาณ/รายละเอียดโครงการ
1
ดาเนินงานโครงการที่รับมอบหมาย
2.11.2 คัดเลือกวัด /ประสานงานกับ คัดเลือกวัด/ติดต่อวัด/กาหนดวันอุปสมบท/ทา
1
วัดที่เข้าร่วมโครงการ
วัด
หนังสือขออนุญาตนานักศึกษาอาจารย์ เข้า
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท
2.11.3 เขียนโครงการ
ร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับ
1
โครงการธรรมศึกษา
โครงการพิจารณา
2.11.4 จัดทาบันทึกข้อความเสนอ จัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
1
ขออนุมัติโครงการ
อนุมัตโิ ครงการในระบบ/เสนอโครงการตาม
เส้นทางที่กาหนด
2.11.5 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้
ร่างคาสั่งแต่งตัง้ /เสนอผู้กากับโครงการ
1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการโครงการ พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทา
บันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
2.11.6 จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมายประชุม/
1
เอกสารประชุม
ดาเนินงานเพื่อมอบหมายงาน
จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการ
ประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึก
รายงานการประชุม/จัดทารายงานการประชุม
กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
6
3
15

-

-

15
15

2
-

31
-

-

1

-

-

3

-

15

-

-

30

-

-

-

3

-

สัดส่วน

100
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ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
2.11.7 ประชาสัมพันธ์ก่อนโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/
1
ข้อมูล/เครื่องมือ
ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าว
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/
ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลาง
ลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ
e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/ออกแบบภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง
facebook/ส่งข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ภายนอก/ออกแบบ
ป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์
ป้ายโปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบ
การ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัตกิ าร์ดเชิญ/พิมพ์
และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่ง
การ์ดเชิญ/จัดเตรียมตูบ้ ริจาค
กิจกรรมรอง

2.11.8 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

จัดทาแบบฟอร์มสมัครโครงการธรรมศึกษา/
รับสมัคร/ตรวจสอบเอกสาร/สรุปข้อมูลผู้เข้า
รวมโครงการ/สรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
แจกเอกสารคากล่าวขอบรรพชาอุปสมบท/
สาเนาเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการไปยังวัด

1

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
10
5
1

-

1

สัดส่วน

-
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กิจกรรมรอง
2.11.9 จัดเตรียมงานโครงการ
1. จัดเตรียมเอกสารดาเนิน
โครงการ

2. จัดทาซอง/บอกบุญ

3. เตรียมเอกสารลงทะเบียน

4. จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ

5. จัดเครื่องอัฐบริขาร

รายละเอียดกิจกรรม
หนังสือเชิญประธาน/หนังสือขอความ
อนุเคราะห์แจกซองทาบุญ/หนังสือ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ/หนังสือขอเชิญ
เป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ/หนังสือขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่/หนังสือขอบคุณ
ปั้มตราสานักฯหลังซอง/ติดรายชื่อหน้าซอง/
บรรจุหนังสือขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ/
จัดส่งถึงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ/รับซองทาบุญ/รับจองเจ้าภาพ
อุปสมบท
(1) ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทยธรรม (2) ดอกไม้ธูป
เทียนถวายพระ (3) ปักย่าม (4) หนังสือที่ระลึก
โครงการ (5)อาหารถวายพระ-เลีย้ งแขก (6)
ธูปเทียนแพร (7) น้าปานะ (8)น้าดื่ม (9)เครื่อง
อัฐบริขาร (10)พวงมาลัย
(1) วัสดุ-อุปกรณ์พธิ ีปลงผม (2) ชุดนาค (3)
ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน (4) ไตรครอง-ไตร
อาศัย (5) เครื่องไทยธรรม (6)ชุดธูปเทียน
ถวายพระ (7) บาตร (8) เหรียญโปรยทาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน

1

บันทึกข้อความ/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

30

1

-

1

ซอง/บอกบุญ

-

-

3

1

เอกสารลงทะเบียน

-

4

-

1

วัสดุดาเนินโครงการ

35

2

-

1

เครื่องอัฐบริขาร

-

4

-

สัดส่วน
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กิจกรรมรอง

รายละเอียดกิจกรรม

6. เตรียมเอกสารประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
7. บริหารงบประมาณ

จัดทาแบบประเมิน/สาเนาแบบประเมิน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ
ยืมเงินทดรอง/แกะซองและนับเงินทาบุญ/
บันทึกชื่อ-เงินทาบุญ/สรุปยอดผู้ร่วมทาบุญ
และจานวนเงินทาบุญ/สรุปเจ้าภาพอุปสมบท
พระพี่เลีย้ ง/เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสต/จราจร/รถรับส่งผู้เดินทางไปร่วมงานพิธี/ร้านค้า

8. งานประสานงาน
2.11.10 ดาเนินงานโครงการ
.1. พิธีลาอุปสมบท

2. พิธีปลงผม
2.1 รับลงทะเบียน

2.2 ปฏิคม

รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ/จัดเตรียม
เอกสารปฐมนิเทศ/จัดทาคากล่าวรายงานเปิด
โครงการ/จัดทาคากล่าวโอวาสอธิการบดี/
จัดทาคากล่าวลาอธิการบดี/จัดทาคากล่าวลา
พระนางสุนันทากุมารีรัตน์/นาผู้เข้าร่วม
โครงการกราบลาอุปสมบทพระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ฯ-อธิการบดี-ผู้อานวยการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
เอกสารประเมินความพึง
พอใจ
1
เอกสารที่เกี่ยวกับ
งบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
35
-

4

1

25

2

-

20

3

-

1

-

1

-

1

-

3

-

1

1

จัดโครงการ
พิธีลาอุปสมบท

สัดส่วน

พิธีปลงผม
จัดทาบันทึกขอรายชื่อบุคลากร/จัดทารายชื่อ
ลงทะเบียน/จัดเตรียมแฟ้มลงทะเบียน/เตรียม
ปากกา-ดินสอ/รับซองทาบุญ
จัดผู้ร่วมเดินทางขึ้นรถ/ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานที่
วัด/ดูแลอานวยความสะดวก
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2.3 ปลงผม

2.4 บันทึกภาพโครงการ
3. พิธีบรรพชาอุปสมบท
3.1 รับลงทะเบียน
3.2 ปฏิคม
3.3 พิธีอุปสมบท
3.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
3.5 ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
3.6 บันทึกภาพโครงการ
4. พิธีฉลองพระนวกะ
4.1 รับลงทะเบียน
4.2 ปฏิคม

รายละเอียดกิจกรรม
ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์/จัดสถานที่ปลง
ผม/จัดลาดับผู้เข้าร่วมปลงผมและแจ้งให้แขก
ทราบ
ถ่ายภาพ/บันทึกภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือก
และตกแต่งรูปภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

1

-

3

-

1

-

2

-

1

-

3

-

1
1

-

4
1

-

1

-

1

-

1

-

3

-

30

1
-

-

พิธีบรรพชาอุปสมบท
รับลงทะเบียน/รับเงินบริจาคร่วมทาบุญ/แจก
หนังสือที่ระลึกโครงการ
จัดผู้ร่วมเดินทางขึ้นรถ/ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานที่
วัด/ดูแลอานวยความสะดวก
ประสานงานเจ้าภาพ/จัดลาดับพิธีการ
ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์/ทาความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์/จัดเก็บผ้านาค/ส่งซักผ้านาค/
แจกแบบประเมิน/รวบรวมและจัดเก็บแบบ
ประเมิน
ถ่ายภาพ/บันทึกภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือก
และตกแต่งรูปภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
30
1
-

สัดส่วน

พิธีฉลองพระนวกะ
รับลงทะเบียน/รับเงินบริจาคร่วมทาบุญ
จัดผู้ร่วมเดินทางขึ้นรถ/ต้อนรับแขกผู้ร่วมงานที่
วัด/ดูแลอานวยความสะดวก

1
1
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
4.3 พิธีฉลองพระนวกะ

รายละเอียดกิจกรรม

จัดสารับภัตตาหาร/ถวายภัตตาหาร/จัดเรียง
เครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย ดอกไม้ ธูปเทียน
ถวายพระ
4.4 จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์
ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์/ทาความสะอาดวัสดุ
อุปกรณ์
4.5 บันทึกภาพโครงการ
ถ่ายภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือกและตกแต่ง
รูปภาพ
5. พิธีลาสิกขา
ประสานงานญาติผู้อุปสมบท/จัดซือ้ ดอกไม้ธูป
เทียน/เตรียมจตุปัจจัย/ใบปวารณา/ถ่ายภาพ/
เก็บวัสดุอุปกรณ์
2.11.11 ประชาสัมพันธ์หลังโครงการ ศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการจัดโครงการ/ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/
นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/
ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติขา่ ว/ส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/
ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าว
ลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook
2.11.12 สรุปผลประเมินผลความพึง ลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
ระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/
สรุปผลการประเมิน/แจ้งผลการประเมินต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
2
-

1

-

1

-

1

-

2

-

1

พิธีลาสิกขา

-

2

-

1

ข้อมูล/เครื่องมือ
ประชาสัมพันธ์

10

4

-

1

สรุปผลประเมินผลความพึง
พอใจ

-

3

-

สัดส่วน
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กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง
2.11.13 รวบรวมเอกสารและ
เบิกจ่ายโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่าย
ในระบบ ERP/สรุปยอดเงินทาบุญโครงการพิธี
บรรพชาอุปสมบท/สรุปยอดผลการใช้จ่าย
โครงการพิธีบรรพชาอุปสมบท/แจ้งผลการ
เบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.11.14 สรุปผลการจัดโครงการ
ร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการ
ประชุมบุคลากร/ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัด
โครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัดโครงการ/
สรุปผลยอดผู้รว่ มทาบุญโครงการพิธีบรรพชา
อุปสมบท/บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ
2.11.15 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการใน บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ (1,000*1.5)
ระบบ ERP
2.11.16 รายงานผลการจัดโครงการ จัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้
กากับโครงการและผู้อานวยการ
รวม
รวมระยะเวลาทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลงานหลัก
ความถี่
ปริมาณ/คุณภาพ
1
เอกสารเบิกจ่ายโครงการ

ระยะเวลาที่ใช้
นาที ชั่วโมง
วัน
4
-

1

สรุปผลการจัดโครงการ

35

-

-

1

ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการใน
ระบบ
รายงานผลการจัดโครงการ

-

6

3

15

-

-

35
20

1
1

20
333

1

สัดส่วน

100
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3. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
หน่วยงาน / ตาแหน่งงานที่ตดิ ต่อ
3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 (1) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
(2) วัดที่อยูใ่ กล้มหาวิทยาลัย
3.7 (1) วัดที่อยูใ่ กล้มหาวิทยาลัย
(2) กองพัฒนานักศึกษา
3.8 (1) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
(2) กองพัฒนานักศึกษา
3.9 (1) พราหมณ์
(2) วัดที่อยูใ่ กล้มหาวิทยาลัย
(3) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.10 (1) วัด/พระอารามหลวง
(2) วัฒนธรรมจังหวัด
(3) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
3.11 (1) วัดที่อยูใ่ กล้มหาวิทยาลัย
(2) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ต้องติดต่อ
ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
(1) ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย
(2) ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ดาเนินกิจกรรมพิธีสงฆ์

ความถี่
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ
ครัง้ /ปีงบประมาณ

ดาเนินกิจกรรมพิธีสงฆ์

ครัง้ /ปีงบประมาณ

(1) ดาเนินกิจกรรมพิธีพราหมณ์
(2) ดาเนินกิจกรรมพิธีสงฆ์
(3) ดาเนินกิจกรรมวางพานพุ่ม
ดาเนินกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ครัง้ /ปีงบประมาณ

ดาเนินกิจกรรมโครงการธรรมศึกษา

ครัง้ /ปีงบประมาณ

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

20

นาที/ .....1...... ชั่วโมง/

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้จัดทา

333

วัน

ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
ผู้ควบคุม

ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อนุมัติ

1245
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5.12.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
(1) กิจกรรมจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม (นอกมหาวิทยาลัย)
ชื่อ ............................................... นามสกุล .......................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 01
งาน .....โครงการตามแผนงาน..... กิจกรรมหลัก ....จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
(นอกมหาวิทยาลัย)...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการโครงการด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายนอก
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรับแผนการดาเนินงานประจาปี ประสานงาน ประชุมวางแผนงาน ขอ
อนุมัติโครงการ จัดเตรียมงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินงานโครงการ สรุปผลและรายงานผลการ
จัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณที่ได้รับและทิศ
ทางการจัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
3.2 ประสานงานหน่ ว ยงานภายนอกเพื่ อ ขอทราบรายละเอี ย ดการจั ด งาน โดยประสานงานกั บ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อขอทราบข้อ มูล รายละเอียด
และกาหนดการของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
3.3 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน โดยนัดหมายประชุมกับผู้กากับโครงการและผู้อานวยการเพื่อ
ชี้แจงข้อมู ล รายละเอียด และกาหนดการของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิ ลปวัฒ นธรรม พร้อ มทั้ง
กาหนดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.4 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.5 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัติโครงการในระบบ/เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.6 ประสานงานโครงการ
1) ประสานงานและขออนุมัติใช้รถยนต์ไปราชการ
2) ประสานเพื่อจัดทาคาสั่งเดินทางไปราชการ
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3) ประสานที่พัก
3.7 จัดเตรียมข้อมูล
1) สารวจเอกสารข้อมูล
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3) วิพากย์ขอ้ มูล
4) สังเคราะห์ขอ้ มูล
5) สรุปข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการ
3.8 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1) ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
2) เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบนิทรรศการ
3) ปรับแก้ไขรูปแบบนิทรรศการตามข้อเสนอแนะ
3.9 ประชาสั ม พั น ธ์ นิ ท รรศการ โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ผลการจั ด โครงการ/วิเคราะห์ ข้อ มู ล ผลก ารจั ด
โครงการ/ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติ
ข่าว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าว
ลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook
3.10 จัดเตรียมนิทรรศการ
1) ยืมเงินทดรองราชการ
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์
3) จัดบอร์ดนิทรรศการ
4) จัดทาเอกสารลงทะเบียน
5) จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)
6) จัดเอกสารการประเมิน
3.11 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
1) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
2) นาชมนิทรรศการ/ทากิจกรรมส่งเสริมนิทรรศการ
3) บันทึกภาพโครงการ
4) สารวจความพึงพอใจ
3.12 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
3.13 สรุ ป ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ โดยลงรหั ส แบบสอบถาม/คี ย์ ข้ อ มู ล ใน
โปรแกรม-ระบบ/ตรวจสอบความถูก ต้อ ง/ประมวลผล/สรุป ผลการประเมิ น /แจ้ง ผลการประเมิ น ต่ อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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3.14 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ โดยรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP/สรุป ผลยอดผู้ร่ว มท าบุ ญ /สรุป ยอดผลการใช้จ่า ย
โครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.15 สรุปผลการจัดโครงการ โดยร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการประชุมบุคลากร/ชี้แจง
สรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัด
โครงการ
3.16 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 55 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 11 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 4 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(2) กิจกรรมจัดโครงการจัดนิทรรศการ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดโครงการจัดนิทรรศการ
ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 02
งาน .....โครงการตามแผนงาน............. กิจกรรมหลัก ....จัดโครงการจัดนิทรรศการ.............................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการโครงการด้านการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สาธารณชน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรับแผนการด าเนินงานประจาปี ขออนุมั ติโครงการ จัดเตรียมงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินงานโครงการ สรุปผลและรายงานผลการจัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณ/รายละเอียด
โครงการ
3.2 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัติโครงการในระบบ/เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1) สารวจเอกสารข้อมูล
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3) วิพากย์ขอ้ มูล
4) สังเคราะห์ขอ้ มูล
5) สรุปข้อมูลเพื่อจัดนิทรรศการ
3.5 ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
1) ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการ
2) เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบนิทรรศการ
3) ปรับแก้ไขรูปแบบนิทรรศการตามข้อเสนอแนะ
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3.6 ประชาสั ม พั น ธ์ นิ ท รรศการ โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล ผลการจั ด โครงการ/วิเคราะห์ ข้อ มู ล ผลการจั ด
โครงการ/ร่างข่าวประชาสัมพันธ์/นาเสนอร่างข่าวประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงร่างข่าว/ขออนุมัติ
ข่าว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าว
ลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook
3.7 จัดเตรียมนิทรรศการ
1) ยืมเงินทดรองราชการ
2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์
3) จัดบอร์ดนิทรรศการ
4) จัดทาเอกสารลงทะเบียน
5) จัดทาเอกสารประกอบนิทรรศการ (แผ่นพับ)
6) จัดเอกสารการประเมิน
3.8 จัดนิทรรศการ
1) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
2. นาชมนิทรรศการ/ทากิจกรรมส่งเสริมนิทรรศการ
3) บันทึกภาพโครงการ
4) สารวจความพึงพอใจ
3.9 จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
3.10 สรุ ป ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ เข้ า ร่ว มโครงการ โดยลงรหั ส แบบสอบถาม/คี ย์ ข้ อ มู ล ใน
โปรแกรม-ระบบ/ตรวจสอบความถูก ต้อ ง/ประมวลผล/สรุป ผลการประเมิ น /แจ้ง ผลการประเมิ น ต่ อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.11 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ โดยรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP/สรุป ผลยอดผู้ร่ว มท าบุ ญ /สรุป ยอดผลการใช้จ่า ย
โครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.12 สรุปผลการจัดโครงการ โดยร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการประชุมบุคลากร/ชี้แจง
สรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัด
โครงการ
3.13 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 40 นาที/ 1 ชั่วโมง/ 14 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 4 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(3) กิจกรรมจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 03
งาน ....โครงการตามแผนงาน............. กิจกรรมหลัก ....จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้...
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการโครงการด้านการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สาธารณชน
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุมการดาเนินตั้งแต่การรับแผนการดาเนินงานประจาปี ขออนุมัติโครงการ จัดเตรียมงานสื่อ
สิ่งพิมพ์ เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ สรุปผลและรายงานผลการจัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณ/รายละเอียด
โครงการ
3.2 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัติโครงการในระบบ/เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.4 จัดเตรียมข้อมูล
1) สารวจเอกสารข้อมูล
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3) วิพากย์ขอ้ มูล
4) สังเคราะห์ขอ้ มูล
5) สรุปข้อมูลเพื่อจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
3.5 ออกแบบทาสื่อสิ่งพิมพ์
1) ออกแบบรูปแบบ
2) เสนอผู้บริหารพิจารณารูปแบบทาสื่อสิ่งพิมพ์
3) ปรับแก้ไขรูปแบบทาสื่อสิ่งพิมพ์ตามข้อเสนอแนะ
3.6 ยืมเงินทดรองราชการ
3.7 จัดส่งโรงพิมพ์
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3.8 รับและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์
3.9 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ โดยรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP/สรุป ผลยอดผู้ร่ว มท าบุ ญ /สรุป ยอดผลการใช้จ่า ย
โครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.10 สรุปผลการจัดโครงการ โดยร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการประชุมบุคลากร/ชี้แจง
สรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุงสรุปผลการจัด
โครงการ
3.11 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 35 นาที/ 6 ชั่วโมง/ 5 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(4) กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)
ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 04
งาน ....โครงการตามแผนงาน........ กิจกรรมหลัก ..โครงการบริการวิชาการ (ให้บริการทางวัฒนธรรม)..
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการการจัดโครงการให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ขอบเขตงาน
ด าเนิ น การโดยรับ แผนและศึ ก ษาข้ อ มู ล โครงการ ขออนุ มั ติ โครงการ จั ด เตรีย มข้ อ มู ล ให้ บ ริก าร
ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่ ดาเนินงาน สรุปผลและรายงานผลการจัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณ/รายละเอียด
โครงการ
3.2 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัติโครงการในระบบ/เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.4 จัดเตรียมรายละเอียดการให้บริการ
1) สารวจเอกสารข้อมูล
2) วิเคราะห์ขอ้ มูล
3) วิพากย์ขอ้ มูล
4) สังเคราะห์ขอ้ มูล
5) สรุปข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
3.5 ประชาสัมพันธ์การให้บริการทางวัฒนธรรม
3.6 ประสานงานผู้รับบริการทางวัฒนธรรม
3.7 ประชุมมอบหมายงาน
3.8 จัดเตรียมงานโครงการ
1) นิมนต์พ ระสงฆ์ ดาเนินการโดยเลือกวัดที่จะนิมนต์/จัดทาหนังสือนิมนต์พระ/ไปนิมนต์พระ/
ประสานงานพระ
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2) จัดหาวัสดุดาเนินโครงการ ดาเนินการโดย (1) เครื่องอัฐบริขาร (ผ้าไตร/สังฆทาน/ไทยธรรม/
โบว์ริบบิ้น /ธูปเทียน/เทียนน้ามนต์/ธูปเทียนเครื่อ งทองน้อย) (2) ซื้อดอกไม้ถวายพระ/พวงมา ลัยถวาย
เจ้านายฝ่ายใน (3) จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (4) อาหาร (เลือกเมนู อาหาร/สั่งอาหารโรงแรม/น้าดื่ม /
น้าแข็ง) (5) ดนตรีไทย
3) จัดสถานที่ ได้แก่ อุปกรณ์พิธีสงฆ์/สถานที่จัดพิธีการ/เวทีดนตรี/โต๊ะอาหาร
4) เตรียมงบประมาณบริหารโครงการ
5) ประสานงาน การดาเนินงานพิธีก ร/โสต/จราจร/ดนตรี/อาหารโรงแรม/คนงาน/รถรับ -ส่ง/
ร้านค้า
3.9 ดาเนินงานโครงการ
1) ปฏิคม โดยการต้อนรับแขกผูร้ ว่ มงาน/ดูแลอานวยความสะดวก
2) รับ-ส่งพระ โดยประสานงานคนขับรถรับ -ส่งพระตามเวลา/ประสานฝ่ายจราจรเวลารถเข้า ออก/ประสานงานผู้รับ-ส่งพระ
3) พิธีการสงฆ์ โดยดาเนินงานถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ คือ ผ้าไตร/ไทยธรรม/สังฆทาน/ปัจจัย/
ดอกไม้ธูปเทียน/กรวดน้า/อาหารพระพุทธ/พระสงฆ์/ถวายเจ้านายฝ่ายใน
4) ประสานงานพิธีการในระหว่างลาดับพิธีการ/กิจกรรมตลอดโครงการ
5) บันทึกภาพโครงการ โดยถ่ายภาพ/จัดเก็บไฟล์ภาพ/คัดเลือกและตกแต่งรูปภาพ
6) จัดเก็บอุปกรณ์/สถานที่ โดยดาเนินการทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์พิธีสงฆ์/เก็บอาสนะ
พระ/โต๊ะ/เก้าอี/้ จัดสถานที่ให้คงเดิม/ทาความสะอาดชุดอาหารถวายเจ้านายและเก็บเข้าที่/ทาความสะอาด
บริเวณที่จัดงาน
7) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดทาบันทึก/สรุปผลการใช้จ่าย
8) การประชาสัมพันธ์หลังโครงการ โดยศึกษาข้อมูลผลการจัดโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
จัดโครงการ/ร่างข่าวประชาสั มพั นธ์/น าเสนอร่างข่าวประชาสัมพั นธ์ต่อผู้บริห าร/ปรับ ปรุงร่างข่าว/ขอ
อนุมัติขา่ ว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดท
ข่าวลง e-office/ออกแบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ใน facebook/อัพเดทข่าวลง facebook/จัดทาแฟ้มสรุป
ข่าวประชาสัมพันธ์
3.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ โดยนางบประมาณส่งทรัพย์สิน
3.11 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ โดยร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้ าวาระการประชุม
บุคลากร/ชีแ้ จงสรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุง
สรุปผลการจัดโครงการ
3.12 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 1 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 15 นาที/ 2 ชัว่ โมง/ 7 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 2 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(5) กิจกรรมจัดโครงการฝึกอบรม, agenda
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดโครงการฝึกอบรม, agenda
ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 05
งาน ....โครงการตามแผนงาน................ กิจกรรมหลัก .........จัดโครงการฝึกอบรม, agenda..................
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ บริห ารจั ด การโครงการฝึก อบรมและโครงการที่ เป็ น วาระส าคั ญ ประจ าปี (agenda) ให้ มี
ประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม การด าเนิ น ตั้ ง แต่ ก ารรับ แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ขออนุ มั ติ โ ครงการ การจั ด ตั้ ง
คณะทางาน จัดเตรียมโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ ดาเนินงานโครงการ สรุปผลและรายงานผลการ
จัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณ/รายละเอียด
โครงการ
3.2 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.3 จัดทาบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขอ
อนุมัติโครงการในระบบ/เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ โดยร่างคาสั่งแต่งตั้ง/เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
3.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน พร้อมมอบหมายงาน โดยจัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมาย
ประชุม/จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการประชุ ม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนินการประชุม/บันทึกรายงาน
การประชุม/จัดทารายงานการประชุม
3.6 ประชาสั ม พั น ธ์ ก่ อ นโครงการ โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล โครงการ/วิ เคราะห์ ข้อ มู ล โครงการ/ร่า งข่ า ว
ประชาสั ม พั น ธ์/น าเสนอร่า งข่า วประชาสั ม พั น ธ์ต่ อ ผู้ บ ริห าร/ปรับ ปรุง ร่า งข่า ว/ขออนุ มั ติ ข่า ว/ส่ ง ข่า ว
ประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/
ออกแบบภาพข่า วประชาสั ม พั น ธ์ ใน facebook/อั พ เดทข่ า วลง facebook/ส่ ง ข่า วสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ภ ายนอก/
ออกแบบป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิ มพ์ป้าย
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โปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบการ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัติ
การ์ดเชิญ/พิมพ์และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่งการ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ
3.7 จัดเตรียมงานโครงการ โดยจัดทาหนังสือเชิญประธาน/หนังสือเชิญวิทยากร/จัดสถานที่/ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์/ประสานงานอาหารว่าง/-อาหารกลางวัน/จัดท าแบบประเมิน /จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารนาเสนอ/สไลด์นาเสนอ/ยืมเงินทดรองราชการ/คากล่าวรายงาน/คากล่าวเปิดโครงการ
3.8 ดาเนินงานโครงการ โดยลงทะเบียน/ปฏิคม/จัดกิจกรรมเปิดโครงการ/ประสานงานกิจกรรมและ
ลาดับพิธีการ/ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ โดยลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ข้อมูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/สรุป ผลการประเมิน /แจ้งผลการประเมิน ต่อผู้รับ ผิด ชอบ
โครงการ
3.10 รวบรวมเอกสารและเบิ กจ่ายโครงการ โดยรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP/สรุป ผลยอดผู้ร่ว มท าบุ ญ /สรุป ยอดผลการใช้จ่า ย
โครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.11 สรุปผลการจัดโครงการ โดยจัดทาร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้า วาระการประชุมบุคลากร/
ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุงสรุปผล
การจัดโครงการ
3.12 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน - หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน - นาที/ 6 ชัว่ โมง/ 4 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 1 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(6) กิจกรรมจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน Work Instructions (WI)
กิจกรรมหลัก จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย
ชื่อ ...................................................... นามสกุล ................... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – PO - 06
งาน ....โครงการตามแผนงาน................ กิจกรรมหลัก .........จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย..............
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
แก้ไขครั้งที่ .............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ ....................................
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยให้มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตงาน
ครอบคลุ ม การด าเนิ น ตั้ ง แต่ ก ารรับ แผนการด าเนิ น งานประจ าปี ขออนุ มั ติ โ ครงการ การจั ด ตั้ ง
คณะทางาน ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดเตรียมโครงการ ดาเนินงานโครงการ สรุปผลและรายงานผลการ
จัดโครงการ
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด)
3.1 รับแผนและศึกษาการดาเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษางบประมาณ/รายละเอียด
โครงการ
3.2 เขียนโครงการ โดยร่างโครงการ/กาหนดการ/เสนอผู้กากับโครงการพิจารณา
3.3 เสนอขออนุมัติโครงการ โดยจัดทาโครงการในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติโครงการในระบบ/
เสนอโครงการตามเส้นทางที่กาหนด
3.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการ โดยร่างคาสั่งแต่งตั้ง/เสนอผู้กากับโครงการ
พิจารณาคาสั่ง/จัดทาคาสั่งในระบบ/จัดทาบันทึกเสนอผู้อานวยการลงนาม/เผยแพร่คาสั่ง
3.5 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และมอบหมายงาน โดยจัดทาบันทึกเชิญประชุม/นัดหมาย
ประชุม/จัดทาวาระ/รายชื่อ/เอกสารประกอบการประชุม/สั่งอาหารว่าง/ดาเนิ นการประชุม/บันทึกรายงาน
การประชุม/จัดทารายงานการประชุม
3.6 ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล โครงการ/วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โครงการ/ร่ า งข่ า ว
ประชาสั ม พั น ธ์/น าเสนอร่า งข่า วประชาสั ม พั น ธ์ต่ อ ผู้ บ ริห าร/ปรับ ปรุง ร่า งข่า ว/ขออนุ มั ติ ข่า ว/ส่ ง ข่า ว
ประชาสัมพันธ์กองกลางลงข่าวแก้วเจ้าจอม/ออกแบบภาพข่าวในระบบ e-office/อัพเดทข่าวลง e-office/
ออกแบบภาพข่า วประชาสั ม พั น ธ์ ใน facebook/อั พ เดทข่ า วลง facebook/ส่ ง ข่า วสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ภ ายนอก/
ออกแบบป้ายโปสเตอร์/เสนอโปสเตอร์ต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงโปสเตอร์/ขออนุมัติโปสเตอร์/จัดพิมพ์ป้าย
โปสเตอร์/เผยแพร่โปสเตอร์/ออกแบบการ์ดเชิญ/เสนอการ์ดเชิญต่อผู้บริหาร/ปรับปรุงการ์ดเชิญ/ขออนุมัติ
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การ์ดเชิญ/พิมพ์และตัดการ์ดเชิญ/พิมพ์ซอง/บรรจุซอง/ส่งการ์ดเชิญ/จัดทาแผ่นพับโครงการ/จัดเตรียมตู้
บริจาค
3.7 จัดเตรียมงานโครงการ โดยจัดสถานที่/ซื้อวัสดุอุปกรณ์/จัดจ้างร้านค้า/ประสานงานอาหารว่าง/
จัดทาแบบประเมิน/จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.8 ดาเนินงานโครงการ โดยลงทะเบียน/ปฏิคม/จัดกิจกรรมเปิดโครงการ/ประสานงานกิจกรรมและ
ลาดับพิธีการ/ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ โดยลงรหัสแบบสอบถาม/คีย์ข้อมูลในโปรแกรมระบบ/ตรวจสอบความถูกต้อง/ประมวลผล/สรุป ผลการประเมิน /แจ้งผลการประเมิน ต่อผู้รับ ผิด ชอบ
โครงการ
3.10 รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายโครงการ โดยรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย/วิเคราะห์และตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ่าย/คีย์เอกสารเบิกจ่ายในระบบ ERP/สรุป ผลยอดผู้ร่ว มท าบุ ญ /สรุป ยอดผลการใช้จ่า ย
โครงการ/แจ้งผลการเบิกจ่ายต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
3.11 สรุปผลการจัดโครงการ โดยจัดทาร่างสรุปผลการจัดโครงการ/นาเข้าวาระการประชุมบุคลากร/
ชี้แจงสรุปผลการจัดโครงการ/รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการจัดโครงการ/ปรับปรุงสรุปผล
การจัดโครงการ
3.12 บันทึกผู้เข้าร่วมโครงการในระบบ ERP
3.13 รายงานผลการจัดโครงการ โดยจัดทาบันทึกรายงานผลการจัดโครงการเสนอผู้กากับโครงการ
และผู้อานวยการ
4. ผังการดาเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด)
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5. การทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจานวน 22 หน่วยงาน
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 20 นาที/ 4 ชั่วโมง/ 8 วัน
7. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ จานวน 4 ฟอร์ม

ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา
ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ลงนาม อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ผู้จัดทา
ผู้ควบคุม
ผูอ้ นุมัติ

(7) กิ จ กรรมโครงการบ าเพ็ ญ กุ ศ ลถวายแด่ พ ระราชวงศ์ ท่ี มี คุ ณู ป การต่ อ มหาวิท ยาลั ย
(ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย)

