คูมือการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน (Job
description) ประกอบดวยการดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบริการ/อาคารสถานที่ การ
เผยแพรรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก การอํานวยการผูบริหารและงานเลขานุการ การประชุมของ
คณะกรรมการ สมศ. และคณะกรรมการชุดอื่ นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งรวมรับผิดชอบในงานอื่ น
ตามที่คณะกรรมการหรือผูอํานวยการมอบหมาย
ผูจั ดทํ าหวังเป น อยางยิ่ งวา คู มือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนในการใชเปน แนวทาง
สําหรับการปฏิบัติงานใหมีความถูกตองตามขั้นตอนการดําเนินงานตอไป
งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
หนา
บริบทของภารกิจอํานวยการ
บทบาทหนาที่ของงานบริหารทั่วไป
การแบงสวนงานผูรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวัง
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขปญหา
การดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของงานบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ
การรับหนังสือจากภายนอก ดวยระบบ Paperless
งานสารบรรณ (เอกสารภายนอก – รับเขา)
การจัดทําคําสั่งและประกาศ สมศ.
งานพัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
การจัดซื้อจัดจาง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
งานพัสดุ : การตรวจนับพัสดุและครุภัณฑประจําป
แผนการปฏิบัติงานการตรวจนับพัสดุและครุภัณฑประจําป
งานพัสดุ : การบริหารสัญญา
ขั้นตอนการตัดใบรับสินคา (RR) ในระบบ ECONS
งานพัสดุ : งานซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน
การบันทึกเงินสดยอยในระบบ ECONS
งานบริการ/อาคารสถานที่
การใชบริการหองประชุม
การใชบริการสงไปรษณีย
การขอใชระบบปรับอากาศนอกเวลาทําการ
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หนา
การขอใชบริการรถสํานักงาน/รถตูสํานักงาน /รับ-สงเอกสาร
การจัดกิจกรรม ๓ส
การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอกแกตนสังกัดและสถานศึกษา
ขั้นตอนการใหบริการสําเนารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
และหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนการเผยแพรรายงานการประเมินภายนอก
การสนับสนุนงานเลขานุการผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
แนวทางปฏิบัติ
เทคนิคการปฏิบัติตนตอผูบริหาร
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารตางๆ กอนนําเสนอผูบริหาร
วิธีปฏิบัติในการรางหนังสือ
ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายในดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Paperless)
ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายนอกดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(Paperless) ตอบรับเปนวิทยากร/เขารวมประชุม
แนวทางการปฏิบัติการโตตอบทางโทรศัพท
ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายนอก : กรณีรับโทรศัพทและประสานงาน
วิธีปฏิบัตใิ นการนัดหมาย
การจัดเก็บเอกสาร
การสนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการ สมศ.
ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ สมศ.
การสนับสนุนการจัดประชุม กรณีสรรหาคณะกรรมการบริหาร สมศ. กพพ. กพศ.
กพอ. และผูอํานวยการ สมศ.
การสนับสนุนการจัดประชุม กรณีสรรหาคณะกรรมการ สมศ.
การสนับสนุนการจัดประชุม กรณีสรรหาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
การสนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา กรณีสรรหาผูอํานวยการ สมศ.
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งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ สํานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
บริบทของภารกิจอํานวยการ
วิสั ย ทั ศ น สํ านั กสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน สํ านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
(องคการมหาชน) จะเปนภารกิจที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปรงใส รวดเร็วโดยตอบสนองความตองการ
ของผู รั บ บริ การทั้ งภายในและภายนอกด วยทรั พ ยากรที่ มี อยู อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรวจสอบได บน
หลั ก การของกฎหมาย และระเบี ย บที่ เกี่ ย วข องกับ สํ านัก งาน ภายใต คําขวัญ ที่ วา “รวมบริก าร ประสาน
ภารกิจ”
พันธกิจ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานภายใตแผนกล
ยุทธขององคกร ในลักษณะงานพัฒ นาเชิงรุกตามพันธกิจหลักและพั นธกิจรองในลักษณะการสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานฯ โดยมุ งเน น การบริ ห ารจั ด การระบบการทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุตามพันธกิจของสํานักงานฯ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ๔ ดาน ไดแก งานบริหารทั่วไป
งานนิติการ งานการเงินและบัญชี และงานทรัพยากรมนุษย
ตามขอบังคับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วาดวยการ
จัด แบ งส วนงาน การบริห ารและขอบเขตหน าที่ ของส ว นงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ งานบริห ารทั่ ว ไปมีห นาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
๑. การบริหารจัดการระบบงานบริหารทั่วไป
๑) ระบบสารบรรณ
๒) ระบบธุรการ
๓) ระบบพัสดุ จัดซื้อ จัดจาง
๔) ระบบงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค บริการ
๕) การรับรองหนวยประเมินและผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การสนับสนุนและชวยอํานวยการผูบริหารและงานเลขานุการของสํานักงาน
๓. การจัดทํา จัดเก็บฐานขอมูลและแฟมงานเอกสารอยางเปนระบบ สะดวกตอการสืบคน
พรอมรับการตรวจสอบจากภายในและภายนอกสํานักงาน
๔. การสนับสนุนภารกิจของสํานักงานและรวมรับผิดชอบในงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือ
ผูอํานวยการมอบหมายใหดําเนินการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑

บทบาทหนาทีข่ องงานบริหารทั่วไป
กระบวนการทํางานของงานบริห ารทั่ วไปไดกําหนดบทบาทหน าที่ ของงานบริหารทั่วไป (General
Administration Unit) ดังนี้
๑. การบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
๑) งานสารบรรณ
๒) งานธุรการ
๓) งานพัสดุ
๔) งานบริการ/อาคารสถานที่ (ยานพาหนะ/สาธารณูปโภค/บริการ)
๒. การสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการ สมศ.
๓. การสนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา กรณีสรรหาคณะกรรมการ สมศ. กพพ.
กพศ. กพอ. และผูอํานวยการ สมศ.
๔. การสนับสนุนและชวยอํานวยการผูบริหารและงานเลขานุการของสํานักงาน
๕. การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอก การจัดทําหนังสื อรับ รองมาตรฐานการศึกษา การ
สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินภายนอกใหกับสถานศึกษากรณีขอฉบับใหม
๖. การจัดทํา/จัดเก็บฐานขอมูลและแฟมงานเอกสารอยางเปนระบบ สะดวกตอการสืบคน พรอมรับ
การตรวจสอบจากภายในและภายนอกสํานักงาน
๗. การสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของสํ านั ก งานและร ว มรั บ ผิ ด ชอบในงานอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการหรื อ
ผูอํานวยการมอบหมายใหดําเนินการ
บุคลากรงานบริหารทั่วไป
๑. นางสายรุง
ประชากูล หัวหนางานบริหารทั่วไป
๒. นางสาววราภรณ มงคลสกุล สนับสนุนงานพัสดุ
๓. นางสาวสุรีภรณ สุดสาคร
สนับสนุนงานพัสดุ
๔. นางสาวญัสมิน
เมาะบูลา
สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
๕. นางสาวพิลาส
จริงจิตร
สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
๖. นางภีมวรา
ปริญานุภาพ สนับสนุนงานประชุม/ธุรการ
๗. นางสาวสกุณา
หวานจริง สนับสนุนงานสารบรรณ/อาคารสถานที่
๘. นางรัชนี
แยมศรี
แมบาน
๙. นางสาวสมัย
เมืองสองชั้น แมบาน
๑๐. นายเข็มเพชร
โชติวริทธพันธ พนักงานขับรถ
๑๑. นายอัศวพงศ
ไชยสุระ
พนักงานขับรถ
๑๒. นายจตุพล
ศรีวุฒิกุล
พนักงานรักษาความปลอดภัย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒

๑

๒

การแบงสวนงานผูรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
รายละเอียด
หัวหนางานบริหารทั่วไป กํากับดูแลงาน
การบริหารงานพัสดุ
๑.๑ การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
(๑) ทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจางปงบฯ ๒๕๖๐
(๒) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบฯ ๒๕๖๐ (รายไตรมาส) /เผยแพรทาง
เว็บไซต
(๓) รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา (๖ และ ๑๒ เดือน)
(๔) จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ปงบฯ ๒๕๖๑ และเผยแพรทางเว็บไซต
(๕) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน (ทุกวันที่ ๑๐)
(๖) วิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(๗) ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานพัสดุ
(๘) บันทึกทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและบริหารจัดการการคืนเงินประกันสัญญา
ตามระเบียบพัสดุฯ
(๙) การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ
๑.๒ งานวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน
(๑) รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชา (๖ และ ๑๒ เดือน)
(๒) การตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑประจําป
๑) การตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒) รายงานการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๓) การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
๔) ตรวจสอบรายละเอียดทะเบียนครุภัณฑ
๕) ตรวจนับและรายงานการตรวจสอบวัสดุประจําเดือน
(๓) บันทึกทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจาง (PO/CS/CT/สัญญา/RR) อยางเปนระบบ
(๔) ทบทวนคูมือการปฏิบัติงานพัสดุ
(๕) สนับสนุนและรายงานสินคาที่ระลึกคงเหลือประจําเดือน
(๖) การบันทึกขอมูลเงินสดยอยในระบบ E-CON
(๗) การจัดซื้อจัดจางวัสดุใหเพียงพอกับความตองการภายในสํานักงาน
(ประจําเดือน)
(๘) การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ
การรวบรวมวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ
สายรุง
วราภรณ

สุรีภรณ/ญัสมิน

ภีมวรา
๓

๓

๔

๕

๖

รายละเอียด
การเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ สมศ. (ก.พ.ร.)
(๑) สรุปการเขารวมประชุม รายเดือน รายไตรมาส
(๒) เสนอ ผอ. รับทราบ ปละ ๒ ครั้ง
(๓) เผยแพรในเว็บไซต (๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)
จัดการประชุมคณะกรรมการ สมศ.
(๑) จัดทําปฏิทินการจัดประชุมตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน (กอนเริ่มปงบฯ)
(๒) จัดการประชุม (๑ ครั้ง/เดือน)
๑) จัดเตรียมวาระการประชุมและสงใหคณะกรรมการ สมศ. ลวงหนาอยางนอย
๗ วันกอนวันประชุม
๒) จดบันทึกและสรุปมติการประชุม
๓) จัดทํารายงานการประชุม เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับรองและผูที่เกี่ยวของลง
นามรับรองความถูกตอง
งานสนับสนุนธุรการ
(๑) จัดทําสําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานและสําเนารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใหกับสถานศึกษา
(๒) สนับสนุนการเสนอแฟมเอกสารของผูบริหาร
(๓) สนับสนุนงานธุรการตามที่แจงความประสงค
การดูแลพื้นที่/สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเพื่อสรางบรรยากาศที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
(๑) ทบทวนความจําเปน/เพียงพอ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม/สรางบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน
(๒) เสนอแนวทาง/แผนการดําเนินงาน
(๓) ดูแลบริเวณสํานักงาน/สภาพแวดลอม เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
๑) ตรวจสอบความเรียบรอยของพื้นที่ปฏิบัติงาน/หองประชุม/หองสุขา เปน
ประจําทุกเชาและหลังเลิกงานพรอมกับบันทึก (ความสะอาด/ใชงานไดปกติ)
๒) ตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ ใหมีความพรอมใชงาน เชน เครื่องถายเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ อุปกรณไฟฟา เครื่องปรับอากาศ
๓) ตรวจสอบความพรอมการใชหองประชุมเปนประจําทุกวัน (อุปกรณเครื่องใช
กระดาษโนต ปากกา อาหารวาง/หลัก)
(๔) รายงานการดําเนินงาน
๑) รายงานการดําเนินงานตามแนวทาง/แผน ตอ ผอ.สมศ. (๖ และ ๑๒ เดือน)
๒) รายงานการดําเนินงานประจําเดือน (ทุกวันที่ ๑๐)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ
ภีมวรา

ภีมวรา

ภีมวรา

สกุณา

๔

๗

๘

รายละเอียด
(๕) รางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
งานอาคารสถานที่
(๑) บันทึกขอมูลและตรวจสอบการเบิกจายคาสาธารณูปโภคเปนประจําทุกเดือน
(โทรศัพท ไฟฟา ประปา)
(๒) บันทึกขอมูลและตรวจสอบการเบิกจายคาสวนกลางนิติบุคคล
(๖ และ ๑๒ เดือน)
(๓) บันทึกขอมูลและตรวจสอบการเบิกจายคาเชาคลังเอกสาร (KDC) พรอม
สนับสนุนการจัดเก็บ
(๔) บันทึกขอมูลและตรวจสอบการเบิกจายคาเชาพื้นที่เก็บเอกสาร (นิติบุคคลอาคาร
ชุดพญาไทพลาซา ชั้น ๒๔ และชั้น ๓)
(๕) บันทึกขอมูลการเติมน้ํามันและตรวจสอบสภาพรถสํานักงานใหพรอมใชงาน
(๖) การจัดสงไปรษณีย (ปณ.ดุสิต และราชเทวี)
๑) ตรวจสอบการจัดสงทุกวัน (เชา-บาย+เรงดวน)
๒) รวบรวมและบันทึกขอมูลการเบิกจาย
(๗) การใชบริการรถสํานักงาน
๑) การดูแลและซอมบํารุงรถสํานักงาน
๒) เชาบริการรถตู (กรณีไมมีรถสํานักงาน)
งานธุรการ/สารบรรณ/สนับสนุนการประชุม
๘.๑ งานธุรการ
(๑) สนับสนุนงานธุรการตามที่แจงความประสงค
๘.๒ งานสารบรรณ
(๑) จัดทําคําสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ และเสนอในระบบ Paperless
(๒) จัดเก็บคําสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และฉบับจริง
(๓) สําเนาสงคําสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ ตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
แจงผูที่เกี่ยวของรับทราบในระบบพรอมสําเนาเรื่อง
(กรณีแจงความประสงคขอรับสําเนา)
(๔) นําเสนอขอมูลเผยแพรหนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามคําสั่งการ
๘.๓ สนับสนุนการประชุมและกิจกรรมของสํานักงาน
(๑) การสนับสนุนการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ
๑) ประสานหนวยงานที่ขอศึกษาดูงานและจองหองประชุม/อาหารวาง
๒) ประสานการนําเสนอกับผูแทนสํานักงาน (Power Point)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ
สกุณา

ภีมวรา/สกุณา
ภีมวรา
สกุณา

ภีมวรา

๕

รายละเอียด
๓) ประสานสนับสนุนเอกสารเผยแพรกับ ภสส.
๔) ประสานการบันทึกภาพและรวบรวมขอมูลการศึกษาดูงานภายในประเทศ
(๒) สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสํานักงาน (รถเชา ที่พัก/โรงแรม การเดินทาง/
เครื่องบิน ฯลฯ)
๙ กิจกรรม ๓ส
(๑) จัดทําแผนและเสนอขออนุมัติผูบังคับบัญชาประจําป
(๒) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสงเสริมและติดตามการจัดกิจกรรม
(๓) ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
(๔) ดําเนินการตามแผนทุกไตรมาส
(๕) ประเมินผลการดําเนินงาน (๖ และ ๑๒ เดือน)
๑๐ งานเลขานุการผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
(๑) บันทึกตารางการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
(๒) บันทึกเอกสารรับเขาและสงออกตามระบบ Paperless
(๓) รวบรวมผลการดําเนินงานทั้งปงบประมาณ (การรับเปนวิทยากร งานประชุม
หรืองานที่เกี่ยวของกับสํานักงานฯ)
(๔) รวบรวมเอกสารทางวิชาการ/Power Point ในโอกาสตางๆ
(๕) ประสานการนัดหมายและตอบรับการปฏิบัติงานกับหนวยงานภายในสํานักงาน
และหนวยงานภายนอก
๑๑ งานสารบรรณ/งานบริการ/หองประชุม
๑๑.๑ งานสารบรรณและประชาสัมพันธ
(๑) บันทึกขอมูลและตรวจสอบความถูกตองการลงรับหนังสือเขาระบบสารบรรณ
ผานระบบ Paperless
(๒) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารเขาระบบสารบรรณอยางเปนระบบ (ตนฉบับ)
(๓) การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมของสํานักงานผานระบบเสียงตามสาย
(๔) การประชาสมพันธการจัดประชุมภายในผานสื่อโทรภาพสํานักงาน
(๕) การเผยแพรเอกสารจากหนวยงานภายนอกดานหนาสํานักงานอยางเปนระบบ
(๖) การรวบรวมขอมูลเพื่อประชาสัมพันธดานหนาสํานักงาน และการตอบขอ
ซักถามผูรับบริการ
(๗) สํารวจการใหบริการขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธตางๆ
๑๑.๒ งานบริการรถสํานักงาน การจัดสงเอกสาร และการใหบริการหองประชุม
(๑) ตรวจสอบการใชรถสํานักงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ

สกุณา
สกุณา

สกุณา

๖

รายละเอียด
(๒) แจงการใชบริการรถสํานักงานใหผูรับบริการทราบ และบริหารจัดการ
การใหบริการของพนักงานขับรถ
(๓) จัดระบบบริหารจัดการการใชบริการรถสํานักงาน/การจัดสงเอกสาร
(๔) ตรวจสอบการใชหองประชุมประจําวัน และบริหารจัดการความเพียงพอของการ
ใหบริการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูรับผิดชอบ

๗

กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวัง
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ
ผูบริหาร
หัวหนาภารกิจ
หัวหนางาน
เจาหนาที่ทุกคน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหาร
หัวหนาภารกิจ
หัวหนางาน
เจาหนาที่ทุกคน
หนวยงานภายนอก
ผูรับบริการ
บุคลากร สมศ. (ทุกภารกิจ)
หนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหาร

คณะกรรมการจัดจาง ตรวจรับ

ความตองการความคาดหวัง
งานสารบรรณ
ความตองการความคาดหวัง
ภารกิจไดรับเอกสารที่ถูกตอง ตรงตามความรับผิดชอบของงานและสามารถ
ดําเนินการตอไปได
สํานักงานใชระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกสในการรับสงเอกสาร และคนหา
เอกสารได
สามารถสอบถาม ติดตามเรื่องได
ไดรับเรื่องตรงตามที่รับผิดชอบ
ความตองการความคาดหวัง
ไดรับเอกสารถูกตองกับภารกิจ
ไดรับเอกสารรวดเร็วทันเวลา
สามารถสอบถาม ติดตามเรื่องได
สามารถนําเรื่องที่ไดรับไปดําเนินการไดตามที่มีกําหนดเวลา
ไดรับการตอบรับ/ตอบสนองตามที่แจงความประสงค
งานดานการพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
ความตองการความคาดหวัง
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางและสามารถดําเนินการไดสําเร็จครบถวน
และทันเวลา
ไดรับขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน รวดเร็ว และมีการติดตอประสานงานอยาง
เปนกัลยาณมิตร และไดรับชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด
ความตองการความคาดหวัง
มีการนําเสนอขอมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ครบถวน ถูกตอง และไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองจากคณะกรรมการฯ เจาหนาที่ (พัสดุ) หัวหนางาน
บริหารทั่วไป หัวหนาภารกิจอํานวยการ
มีการแจงการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหกรรมการทุกคนทราบ
มีขอมูลครบถวน ชัดเจน เพื่อประกอบการทํางานหรือพิจารณา
สามารถใหความรูดานระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ ใหขอเสนอแนะ
ขอคิดเห็นตลอดจนคําแนะนําในการดําเนินการได
มีการกําหนดแผนงาน และปฏิทินดําเนินงานที่ชัดเจน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๘

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
เจาหนาที่การเงิน

ภารกิจ ภทส.
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)
หัวหนางานบริหารทั่วไป
หัวหนาภารกิจอํานวยการ
ผูรับบริการ
คณะกรรมการ สมศ. กพพ. กพศ.
กพอ. และคณะอนุกรรมการ
ผูเขารวมประชุมจากภายนอก
บุคลากร สมศ.
ผูมีสวนไดสวนเสีย
บุคลากรกร สมศ.

ความตองการความคาดหวัง
ไดรับขอมูลการอนุมัติใหเบิกจายเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน
สามารถจายเช็คใหหนวยงาน/บุคคลภายนอก/ผูร ับจางไดภายใน ๓ วันทํา
การนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
สงขอมูลที่ถูกตองครบถวนเพื่อประกาศลงในเว็บไซตของสํานักงาน
ไดรับขอมูลที่ครบถวนจากภารกิจ/ตนเรื่อง ในระยะเวลาทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมในการดําเนินการตามขั้นตอน
มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เพื่อประกอบการตรวจสอบและใหขอคิดเห็น
การใหบริการดานอาคารสถานที่
ความตองการความคาดหวัง
สถานที่มีความพรอม
สามารถอํานวยความสะดวกสบายในการประชุม และไดรับการบริการ
อยางกัลยาณมิตร

ความตองการความคาดหวัง
สามารถจัดหองประชุมให มีความพรอมในการประชุม และอํานวยความ
สะดวกใหผูเขารวมประชุมไดอยางดี พรอมจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่
มีคุณภาพ
เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
ผูรับ บริการที่มีความประสงคจะใชสถานที่ มีการจองหองประชุมและแจ ง
รายละเอียดผูเขารวมประชุม ระบุความตองการ และงบประมาณ (กรณีใช
งบประมาณตามกิจกรรม/โครงการของตนเอง) ไดอยางครบถวน กรณีมีการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใหมีการแจงลวงหนาเพื่อแกไขการจองตามระบบ
การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอกแกตนสังกัดและสถานศึกษา
ผูรับบริการ
ความตองการความคาดหวัง
สถานศึกษา
ไดรับรายงานการประเมินภายนอกสถานศึกษาภายหลังไดรับการประเมิน
ภายนอกตามขั้นตอนโดยเร็ว
หนวยงานตนสังกัด/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับทราบผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดภายหลังไดรับ
การประเมินภายนอกตามขั้นตอนโดยเร็ว
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ความตองการความคาดหวัง
คณะกรรมการ กพพ. กพศ. และ
มีขอมูลผลประเมินภายนอกสถานศึกษาที่ครบถวน ถูกตอง เพื่อ
กพอ.
ประกอบการพิจารณา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๙

ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการ สมศ.

เจาหนาที่ภารกิจประเมินและรับรอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(ผูรับผิดชอบจัดสง)
เจาหนาที่บริหารทั่วไป (พัสดุ)
เจาหนาที่ภารกิจ ภทส.
บริษัทที่รับงานสแกน

ผูรับบริการ
คณะกรรมการ สมศ. ที่ปรึกษา
ผูบริหาร
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหาร
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ความตองการความคาดหวัง
มีขอมูลผลการพิจารณารับรอง / ไมรับรอง ผลประเมินภายนอก
สถานศึกษาที่ครบถวน ถูกตอง จากคณะกรรมการ กพพ. กพศ. และ
กพอ. เพื่อประกอบการพิจารณา
ไดรับทราบผลการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการ สมศ. ภายใน
กําหนดเวลา และสงเรื่องการรับรองรายงานพรอมขอมูลใหภารกิจ
อํานวยการไดครบถวน
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน จากภารกิจประเมินและรับรอง
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน จากภารกิจประเมินและรับรอง เพื่อจัดจาง
สแกน
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน จากภารกิจประเมินและรับรอง เพื่อจัดทํา
ขอกําหนดในการสแกน
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน จากภารกิจประเมินและรับรอง เพื่อ
ดําเนินการสแกน
การประชุมคณะกรรมการ สมศ.
ความตองการความคาดหวัง
ไดรับเอกสารประกอบการประชุมตามกําหนดเวลา กอนการประชุม
ไดพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุม
สามารถจัดสงเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน
ความตองการความคาดหวัง
สามารถนํามติที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. มาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถสรุปมติที่ประชุมและสงใหผูบริหารพิจารณาภายใน ๒ วันทําการ
หลังจากมีการประชุม

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๐

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ขอกําหนดที่สําคัญ
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน)
งานสารบรรณ
- การดําเนินงานสารบรรณที่มี
ความถูกตองและเปนไปตาม
เวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

รอยละของการดําเนินงานสารบรรณที่มี มีการจัดการรับสงเอกสารใน
ความถูกตองและเปนไปตามเวลาที่กําหนด ระบบสารบรรณ และไมมี
เอกสารเรื่องใดตีกลับ คิดเปน
รอยละ ๑๐๐
- ใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส การดําเนินการตามขั้นตอนของระบบสาร รอยละ ๑๐๐
ในการดําเนินงาน
บรรณอิเลคทรอนิกส
งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได - จํานวนเรื่องที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการไดครบถวน ถูกตอง
ถูกตองตามระเบียบ ภายใน
สําเร็จ
ตามระเบียบ สัญญาจาง
ระยะเวลา และครบถวนตามที่
- จํานวนเรื่องที่มีการตรวจรับงานไดสําเร็จ ขอกําหนด และรายละเอียด
กลุมงานตองการ
ภายในเวลาที่กําหนดหลังจากไดรับสง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มอบงาน
การใหบริการดานอาคารสถานที่
สามารถจัดเตรียมสถานที่ประชุม ผูรับบริการสามารถใชสถานที่ประชุมได สถานที่ประชุมมีความพรอม
ไดพรอมกอนการประชุมอยางนอย ตามกําหนดเวลา และมีประสิทธิภาพ
ในการใชงาน
๑๕ นาที
สถานที่มีความพรอมในการใช
สถานที่ปฏิบัติงานไดรับการดูแล
พื้นที่ปฏิบัติงานมีความพรอม
ปฏิบัติงาน
บํารุงรักษา ซอมแซม และตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงาน
สภาพใหพรอมใชงานอยูเสมอ
การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอกแกตนสังกัดและสถานศึกษา
สามารถจัดสงรายงานการประเมิน ตนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และ
จัดสงรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาใหแก สถานศึกษา ไดรับรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ตนสังกัดและเขตพื้นที่ คุณภาพภายนอกสถานศึกษาครบถวน
สถานศึกษาทใหแก
สถานศึกษา ตนสังกัดและเขต
การศึกษาไดอยางครบถวน ถูกตอง ถูกตอง และภายในเวลาที่กําหนด
พื้นที่การศึกษาไดอยาง
และภายในเวลาที่กําหนด
ครบถวน ถูกตอง และภายใน
เวลาที่กําหนด

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๑

ขอกําหนดที่สําคัญ
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน)
การประชุมคณะกรรมการ สมศ.
เลมเอกสารประกอบการประชุมมี
คุณภาพ และจัดสงกอนการ
ประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน

ตัวชี้วัด
จํานวนวันทีจ่ ัดสงเอกสารประกอบ
การประชุมใหกับคณะกรรมการ สมศ.

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เปาหมาย
เอกสารประกอบการประชุมมี
คุณภาพ และสามารถจัดสงได
กอนการประชุมโดยเฉลี่ย ๕ วัน

๑๒

ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขปญหา
ขั้นตอน/การดําเนินการ
ประเด็นปญหาที่พบ
แนวทางการแกไข
งานสารบรรณ
ก า ร บั น ทึ ก ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ - การสงเรื่องไมตรงกับผูรับผิดชอบ - ตรวจสอบเนื้อหาเอกสารใหละเอียด
อิ เ ล ็ก ทรอนิ ก ส ในขั้ น ตอน การ - เจาหนาที่/ผูรับ เรื่อง เปดใช ระบบ และรอบคอบ
ลงทะเบียนหนังสือรับเขา-สงออก สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ล า ช า - ควรกระตุนใหใชระบบสารบรรณฯ
และสแกนเอกสารเขาระบบ
ส ง ผ ล ใ ห บ า ง ร า ย ก า ร ที่ มี - กําหนดเปนมาตรการ/แนวทางการ
กํ า หนดเวลา มี ก ารดํ า เนิ น การ ใชระบบสารบรรณฯ ที่มีความ
ลาชากวากําหนด
สม่ําเสมอ เชน เขาใชระบบทุก ๑
ชั่วโมง
งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง
การจัดสงเอกสารตนเรื่องไม
ขอมูลที่ไดรับไมครบถวน
ทบทวนการดําเนินงานกับทุกภารกิจ
ครบถวน
การจัดสงเอกสารตนเรื่องลาชา/ - ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษ ทบทวนคูมือการดําเนินงาน และ
กระชั้นชิด สงผลใหการจัดซื้อจัด
โดยไมจําเปน
ติดตามการดําเนินงานตามแผนทุก
จางมีขอจํากัดเรื่องเวลา
- ประกาศการจัดซื้อจัดจางมี
ไตรมาส เพื่อใหสงเรื่องไดทันตอการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ขอจํากัดเรื่องเวลา
การใหบริการดานอาคารสถานที่
การจองหองประชุมผานระบบ
- ขอมูลที่ไดรับไมครบถวน
- ขอใหผูรับผิดชอบจองหองประชุม
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรืองดการ และระบุขอมูลใหครบถวน
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรืองดการ
ประชุม แจงกระชั้นชิด
ประชุม ตองแจงผูรับผิดชอบทันที
การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอกแกตนสังกัดและสถานศึกษา
การจัดสงขอมูลสถานศึกษาเพื่อ
- ขอมูลที่ไดรับไมครบถวน
- กําหนดรายละเอียดของขอมูลแจง
นําไปทําขอมูลเผยแพรรายงานฯ - ไดรับเรื่องจากผูรับผิดชอบกระชั้น
ใหภารกิจประเมินและรับรอง
ชิด
ทราบ เพื่อจัดเตรียมและจัดสงให
เพื่อดําเนินการตอไป
- ติดตามและประสานงานกับภารกิจ
ประเมินและรับรองทุกระยะตาม
แผนการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๓

ขั้นตอน/การดําเนินการ
ประเด็นปญหาที่พบ
การประชุมคณะกรรมการ สมศ.
- ภารกิจ/ผูรับผิดชอบจัดสงวาระ สงขอมูลไมครบถวน การตรวจสอบ
และเอกสารประกอบการประชุม ความถูกตอง เชน วาระการประชุม
เอกสารประกอบประชุม
- รวบรวมวาระเพื่อเสนอรอง
ภารกิจสงวาระการประชุมในสุดทาย
ผูอํานวยการพิจารณา
ที่กําหนดและชวงเวลา ๑๖.๐๐ น.
- จัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อจัดสงให
คณะกรรมการทาง e-mail

มีรายละเอียดและขั้นตอนมากใน
การจัดทําเอกสาร

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

แนวทางการแกไข
ภารกิจควรจัดสงเอกสารประกอบให
ครบถวนทุกรายการที่อางถึง และ
ตรวจสอบความถูกตองกอนจัดสง
กําหนดเวลาจัดสงวาระใหเร็วขึ้น
และติดตามอยางใกลชิด
กําหนดเวลาจัดสงวาระใหเร็วขึ้น
เพื่อจะไดมีเวลาในการตรวจสอบและ
จัดทําเอกสารในระบบ พรอมกับ
จัดสงทาง e-mail ตอไป

๑๔

การดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ของงานบริหารทั่วไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๕

งานสารบรรณ
แนวคิด
สํานักงาน โดยภารกิจ ภทส. ไดนําระบบ Paperless เขามาสนับสนุนการบริหารจัดการระบบภายใน
ของสํานักงาน เพื่อลดการผลิตและจัดเก็บเอกสาร เชน หนังสือรับ-สงจากภายในและภายนอก การจัดเก็บ
เอกสารอื่นๆ เชน คําสั่ง ประกาศ รายงานการประชุม รายงานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนตน
ทั้งนี้ สํานักงานมีนโยบายในการปฏิบัติงานผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Paperless) โดยเปน
เครื่องมื อในการติ ดตามการดํ าเนิ น งาน และอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บ ฐานขอมูล สืบ คน ติดตาม
การปฏิบัติงาน สามารถบอกสถานภาพของเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการได เจาหนาที่จะตองปฏิบัติงานผาน
ระบบทุกเรื่อง บันทึกคําสั่งการของผูบังคับบัญชา อนุมัติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑. ผูรับผิดชอบ/ตนเรื่องปฏิบัติงานผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒. เจาหนาที่ใชระบบ Paperless ในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนั้นๆ โดยมีการ
ตรวจสอบขอมูลและเอกสารผานระบบทั้งหมด บันทึกคําสั่งการ/ขอคิดเห็น และผลการดําเนินการ เพื่อเปน
หลักฐานในการนําไปดําเนินการตอไปและเปนเครื่องมือในการติดตามของผูบังคับบัญชา/ผูรับผิดชอบ/ตนเรื่อง
๓. รณรงคและสงเสริมใหบุคลากรภายในสํานักงานใชระบบ Paperless
๔. ภารกิจ ภทส. และ ภอก. ตองประเมินผลการใชระบบ และปรับปรุงพัฒนาระบบใหตอบสนองตอ
ความตองการของผูปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณไดในอนาคต
หลักฐานเอกสาร
๑. ฐานขอมูลในระบบ Paperless
๒. ทะเบียนหนังสือลงรับเอกสารฉบับจริง (กรณีขอรับตนฉบับหนังสือเขาจากภายนอก)
๓. Flow chart ของระบบสารบรรณ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๖

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๗

งานสารบรรณ (เอกสารภายนอก – รับเขา)
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธกี ารดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
(งานสารบรรณ)

ดําเนินการ

เอกสารเพื่อลงรับ
ตนฉบับ

หัวหนางาน
หัวหนาภารกิจ

พิจารณา

รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ สมศ.

พิจารณา

รับเรื่องจากหนวยงานภายนอก
-พิจารณาเนื้อหา/คัดแยก/กลั่นกรอง
ใหกับภารกิจที่รับผิดชอบ
-บันทึกขอมูลเพื่อลงรับเอกสาร
ดําเนินการตามระบบ Paperless
-ลงทะเบียนรับ
-scan เขาระบบตามระบบ Paperless
-ระบบ Paperless (เอกสารตนฉบับ)
ของทุกเรื่อง จนท.สมศ.ทุกคน ถามี
ความประสงคจะรับฉบับจริงตองมา
เซ็นรับเอกสารฉบับจริงดวยตัวเอง
-ผานเรื่องเพื่อบันทึกขอมูลทางระบบ
Paperless
-ตรวจสอบเอกสารความถูกตอง/
พิจารณา/ดําเนินการ/ใหความเห็น
และลงนามกํากับ
-ผานเรื่อง/กลั่นกรอง(งานเลขา)
-พิจารณาตรวจเอกสาร/พิจารณา/
ดําเนินการ/ใหความเห็นและลงนาม
กํากับ

เจาหนาที่
(งานสารบรรณ)

ดําเนินการ

เจาหนาที่
(งานสารบรรณ)
หัวหนางานบริหารทั่วไป

ดําเนินการ

ระบบ Paperless

ภายใน
๑ วัน

-เอกสาร(ผอ.)เขา
ระบบ Paperless
สงเอกสาร(ตนฉบับ)
ใหเลขาฯทันทีพรอม
ใหเลขาฯเซ็นรับ
เอกสาร(ตนฉบับ)
-จัดเรียงไวตามเลขรับเอกสาร
- เอกสารตนฉบับ
ปงบประมาณ/เดือน
จัดเก็บไวทเี่ คารเตอร
-กรณีผรู ับผิดชอบขอรับเอกสาร
ประชาสัมพันธตาม
ตนฉบับ ลงชื่อรับเอกสารใน
ระบบ Paperless
ทะเบียนคุมพรอมกับลงในระบบ
-ทะเบียนคุมเอกสาร
Paperless
ภายนอก(รับเขา)
กรณีใหเผยแพรเอกสารจากหนวยงาน - เอกสารตนฉบับ
ภายนอก
จัดเก็บไวทเี่ คารเตอร
- ตรวจสอบความถูกตอง/รับทราบ/ ประชาสัมพันธตาม
ดําเนินการ
ระบบ Paperless
- เผยแพรดา นหนาสํานักงาน/
จัดเรียงหมวดหมูใหสวยงาม

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑-๓ นาที

๑๘

๑-๓ นาที

๕ นาที

๕ นาที

งานสารบรรณ : การจัดทําคําสั่งและประกาศ สมศ.
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

เจาหนาที่

ดําเนินการ

หน.งบท.
หน.ภอก.

รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหาร สมศ.

เจาหนาที่

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

-ไดรับบันทึกสั่งการจัดพิมพคําสั่ง/
ประกาศ/มติคณะกรรมการบริหาร
สมศ.
-จัดพิมพ คําสั่ง/ประกาศ
ดําเนินการ
-สงเสนอทางระบบ Paperless
-พิมพเสนอดวยกระดาษหัว สมศ.
พิจารณา
-ตรวจความถูกตอง
-กรณีมีแกไข สงกลับตนเรื่องและ
แกไขเสนอผานระบบอีกครั้ง/
จัดพิมพ
พิจารณาลงนาม -กรณีภายใน เสนอผูบังคับบัญชาลง
นาม คําสั่ง/ประกาศ
พิจารณาลงนาม -กรณีเสนอประธานกรรมการบริหาร
ตองจัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอ
ผูอํานวยการลงถึงประธาน
กรรมการบริหารพิจารณาลงนาม
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
-บันทึกตนเรื่อง

-บันทึกตนเรือ่ ง
-คําสั่ง/ประกาศ
-บันทึกตนเรือ่ ง
-คําสั่ง/ประกาศ

๑๐-๑๕ นาที
๑๐-๒๐ นาที

-บันทึกตนเรื่อง
-คําสั่ง/ประกาศ
-บันทึกตนเรือ่ ง
-บันทึกลงนามโดย
ผอ. เสนอ
ประธาน
-คําสั่ง/ประกาศ
-คําสั่ง/ประกาศ

-ตรวจสอบการออกเลขคําสั่งคําสั่ง/
ประกาศหรือประกาศ ตามระบบ
Paperless และระบุลงฉบับจริง
(ถามี)
-กรณีบุคคลภายใน สงสําเนา/แจง
-คําสั่ง/ประกาศ
ทางระบบ Paperless ใหผูเกี่ยวของ
ทราบ
-กรณีบุคคลภายนอก
-จัดเก็บคําสั่งและประกาศที่ลงนาม -คําสั่ง/ประกาศ
เปนกระดาษเขาแฟมแยกตาม
ประเภท

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑๐-๒๐ นาที

๑๙

๑-๒ วัน/
ตามระบบ
๓-๕ วัน

๑ วัน

งานพัสดุ

แนวคิด
พระราชบั ญ ญั ติ การจั ดซื้ อจั ด จ า งและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใน
การดําเนินงานจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด และเพื่อใหเกิดความคุมคาและโปรงใสตรวจสอบได
ทั้งนี้ตองมีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณทุกป รวมทั้งวิเคราะหการดําเนินงาน
จัด ซื้อจั ดจ างประจํ าป งบประมาณ และรายงานผลการปฏิ บัติงานการจัดซื้อจัดจางตอผูบังคับ บัญ ชา และ
เผยแพรบน web site เปนประจําทุกเดือน
สําหรับขอมูลการเบิกจายวัสดุของสํานักงาน เจาหนาพัสดุตองดําเนินการบันทึกขอมูลการเบิกจาย
วัส ดุ (stock card) ในระบบฐานขอมู ลที่ เชื่อมตอกับ ระบบบัญ ชีของสํานักงาน (ระบบบัญ ชีสํ าเร็จ รูป ) เพื่ อ
สะดวกตอการรายงานเขาระบบบัญชี และรายงานวัสดุคงเหลือประจําเดือน
นอกจากนี้ กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป งานพัสดุจะเสนอใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ เพื่อทําหนาที่ตรวจนับวัสดุคงคลังเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีวัสดุตรวจนับครุภัณฑ โดย
เริ่มตรวจสอบพัสดุวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม และเสนอรายงานตอผูอํานวยการภายในสามสิบวัน
ทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ไตรมาส ๔ กอนเริ่มงบประมาณใหม
๒. ชีแ้ จงทําความเขาใจกับเจาหนาที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อทําใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย
๓. บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง เชน ชื่อเรื่อง ผูรับผิดชอบ วิธีการ วงเงินงบประมาณ การ
ดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจาง จัดทําทะเบียนคูคา/ผูรับจาง
๔. จัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจางและรายงานตอผูบังคับบัญชา และเผยแพรบน web site ของ สมศ.
๕. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ และรายงานตอผูบังคับบัญชา และ
เผยแพรบน web site ของ สมศ.
๖. นํารายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางไปประกอบการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางใน
ปงบประมาณตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒๐

หลักฐานเอกสาร
๑. แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
๓. ฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
๔. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
๕. รายงานสรุปควบคุมดูแลวัสดุสํานักงาน
๖. ทะเบียนครุภัณฑ
๗. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑประจําปงบประมาณ
๘. รายงานการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑประจําปงบประมาณ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒๑

ขั้นตอนการจัดทําทะเบียนรายการจัดซื้อจัดจางและจัดทํารายงาน
๑. บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามลําดับรายการ
๑) ลําดับรายการ
๒) วัน/เดือน/ปที่ดําเนินการ
๓) ชื่อรายการ/โครงการ/กิจกรรมที่จัดซื้อจัดจาง
๔) วงเงินงบประมาณ ราคากลาง และราคาจาง
๕) วิธีการจัดซื้อจัดจาง
๖) ผูรับจาง/คูสัญญา/ตัวแทนขาย/ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร/e-mail
๗) ผูรวมรับซอง/ผูรวมยื่นซองเสนอราคา/ที่อยู/โทรศัพท/โทรสาร/e-mail
๘) กรณีวิธีพิเศษใหระบุเหตุผลในชองหมายเหตุประกอบ
๒. บันทึกขอมูลและตรวจสอบความถูกตองเพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานการวิเคราะหตอไป
ขั้นตอนการบันทึกรายงานวัสดุคงเหลือ
๑. ระบุลําดับใบเบิกจายวัสดุตามที่ระบบ ECONS กําหนด เชน OU ๖๐XXXX
๒. บันทึกขอมูลการเบิกจายวัสดุสํานักงานตามที่มีการแจงความประสงคขอเบิกไปแลว
๓. จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือใหผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองกับงานการเงินและบัญชี
เปนประจําทุกเดือน
ขั้นตอนการบันทึกรายงานสรุปผลการควบคุมดูแลของที่ระลึกสํานักงาน
๑. ดําเนินการเบิกจายของที่ระลึกสํานักงานตามที่มีการแจงความประสงคขอเบิก
๒. บันทึกขอมูลการเบิกจายของที่ระลึกสํานักงานตามที่มีการแจงความประสงคขอเบิกไปแลว
๓. จัดทํารายงานสรุปผลการควบคุมดูแลของที่ระลึกสํานักงานใหผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองกับงานการเงินและบัญชีเปนประจําทุกเดือน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
๑. ตนเรื่อง/ผูรับผิดชอบ จัดทํากิจกรรม/โครงการ/ขอกําหนด (สํานัก/ภารกิจ ตนเรื่อง)
- วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการใชงาน
- รายละเอียดของพัสดุที่ขอใหจัดหา (TOR และราคากลาง)
- รายละเอียดอื่นที่จําเปนตามควรแกกรณี
๒. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ เสนอพิจารณาตอผูบังคับบัญชา
๓. ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ มี ๓ วิธี ดังนี้
๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
๑.๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
๑.๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
๑.๓) วิ ธี ส อบราคา ดํ าเนิ น การกรณี ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ อยู ในพื้ น ที่ ที่ ไม ส ามารถใช ร ะบบ
สารสนเทศได
๒) วิธีคัดเลือก
๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจาง มีรายละเอียดดังนี้
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
การที่หนวยงานเชิญชวนผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนดให
เขายื่นขอเสนอ
การซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได ๓ วิธี ดังนี้
๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) คือ การซื้อหรือจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไมซับซอน เปนสินคาหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดไวในระบบขอมูลสินคา (ecatalog) โดยให ดํา เนิ น การในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด กระทําได ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือ การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปนการซื้อหรือจางที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความซับซอน มี
เทคนิ ค เฉพาะ หรื อ เป น สิ น ค า หรื อ งานบริ ก ารที่ ไม ได กําหนดไวในระบบข อ มู ล สิ น ค า (e-catalog) โดยให
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ดํ า เนิ น การในระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
๑.๓ วิ ธี ส อบราคา คื อ การซื้ อหรื อจ างครั้งหนึ่ ง ซึ่ งมี ว งเงิน เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต ไม เกิ น
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดกรณีที่พื้นที่มีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเตอรเน็ต หรือ ผูประกอบการใน
พื้นที่ยังไมสามารถเสนอราคาดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกสหรือประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
๒. วิธีคัดเลือก
การที่หนวยงานเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนด
ซึ่งตองไมนอยกวา ๓ ราย ใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
นอยกวา ๓ ราย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มาตรา ๕๖(๑) กํ าหนดกรณี
ดังตอไปนี้ใชวิธีการคัดเลือก
(ก) ใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแลว แตไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอนหรือตองผลิต จําหนาย
กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเปนพิเศษ หรือมีทักษะสูง
และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณที่ไมอาจคาดหมายได ซึ่ง
หากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
(ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ
(จ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ
(ฉ) เปนพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐ หรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป น งานจางซอมพั สดุ ที่จําเป น ตองถอดตรวจ ให ทราบความชํารุด เสีย หายเสี ยกอน จึงจะ
ประมาณค า ซ อ มได เช น งานจ า งซ อ มเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งยนต เครื่ อ งไฟฟ า หรื อ เครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
การที่หนวยงานเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนดรายใด
รายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางพัสดุกับผูประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
กรณีดังตอไปนี้ ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง (พ.ร.บ.มาตรา ๕๖(๒))
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(ก) ใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมี ผูยื่นขอเสนอ
หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงิน ในการ
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบ ดวยกฎหมายเพียงราย
เดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
(ง) มีความจําเป น ตองใชพั สดุ นั้ น โดยฉุกเฉิน เนื่ องจากเกิดอุ บั ติภั ย หรือภั ย ธรรมชาติ หรือเกิ ด
โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจาง ไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณหรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคา
ของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดทําการจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
(ฉ) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงาน
ของตางประเทศ
(ช) เปนพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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ขั้นตอนการซื้อหรือจาง (อางอิงตามพระราชบัญญัติฯ* และระเบียบกระทรวงการคลังฯ**)
ลําดับ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
รายละเอียด
๑. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
(ระเบียบฯ ขอ ๑๑)
๑) ผูรับผิดชอบ/ภารกิจ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง - เอกสารงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
เสนอรองผูอํานวยการที่กํากับดูแล หรือ
งบประมาณ
ผูอํานวยการ (กรณีขึ้นตรงตอ ผอ.) พิจารณา
- แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
เห็นชอบ
- รายการแผนการจัดซื้อจัดจาง
๒) ผูรบั ผิดชอบ/ภารกิจ จัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางที่ - แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
ไดรับอนุมัติแลวใหกับงานบริหารทั่วไป
๓) งานบริหารทั่วไป
- แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ
- รวบรวมและเสนอผูอํานวยการพิจารณาเห็นชอบ - หนังสือนําสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- เผยแพรบนเว็บไซต www.onesqa.or.th
- จัดสงใหกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานโดยเปดเผย
- แจงเวียนในระบบเพื่อทราบ
๒. กรณีมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง
แผนการจัดซื้อจัดจาง ใหจัดทํารายงานพรอมระบุ
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหนาหนวยงาน
เห็นชอบ (ระเบียบฯ ขอ ๑๓)
๓. ขออนุมัติหลักการและงบประมาณ
รายละเอียดการเสนอขออนุมัติ
=>เสนอขอแตงตั้งผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการ
๑. หลักการและเหตุผล
จัดทํารางขอบเขตของงาน (ระเบียบฯ ขอ ๒๑)
๒. ขอเท็จจริง
=>เสนอรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจาง และ
๓. วงเงินงบประมาณ (ตามที่ไดรับ/แผน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ระเบียบฯ ขอ ๒๕) ๔. รายชื่อผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการชุด
ตางๆ (ถามี)
๔. เสนอขออนุมัติรางขอบเขตของงาน
๑. รายละเอียดขอบเขตของงาน
โดยผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการ จัดทําราง
๒. ราคากลาง (กรณีเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ขอบเขตของงาน (ระเบียบฯ ขอ ๒๑)
๕. ผูรับผิดชอบ/ภารกิจ จัดสงเรื่องที่ไดรับอนุมัติแลว
รายละเอียดการเสนอขออนุมัติ
ใหกับงานบริหารทั่วไป
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วงเงินงบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒๖

ลําดับ

๖.

๗.

๘.

๙.

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง

รายละเอียด
๓. ขอบเขตของงาน/คุณลักษณะสินคา/บริการ
๔. รายชื่อผูรับผิดชอบหรือคณะกรรมการชุด
ตางๆ
เสนอขออนุมัติประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางเปน
(กรณีงบประมาณเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
รายการ
- เสนอรองผูอํานวยการที่กํากับดูแล หรือผูอํานวยการ - เรื่อง/รายการ ที่จะจัดซื้อหรือจาง
- เหตุผล/ความเปนมา
(กรณีขึ้นตรงตอ ผอ.) พิจารณาเห็นชอบ
- งบประมาณ
- เผยแพรบนเว็บไซต www.onesqa.or.th
- ระบุแผนที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (วัน/
- ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
เดือน/ป)
- ปดประกาศ ณ ที่ทําการสํานักงานโดยเปดเผย
จัดทํารายงานขอซื้อ/จาง (แบบทั่วไป)
๑. เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(ระเบียบฯ ขอ ๒๒)
๒. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
๓. ราคากลาง
๔. วงเงินงบประมาณ
๕. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ/กําหนดแลว
เสร็จ
๖. วิธีที่จะซื้อ/จางและเหตุผล
๗. หลักเกณฑการพิจารณา (เกณฑราคาและ
หรือคุณภาพ)
๘. ขอเสนออื่นๆ เชน แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกาศเชิญชวน หนังสือเชิญ
เจาหนาที่พัสดุ/คณะกรรมการซื้อหรือจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจางโดยทั่วไป ๓ วิธี
ดําเนินการจัดหาตามวิธีการที่ระเบียบ
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
กระทรวงการคลังฯ กําหนด (ระเบียบฯ ขอ ๒๘)
๒. วิธีคัดเลือก
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติสั่งซื้อ/จาง ตามกระบวนการ อางอิงตาม
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง โดย
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ**
คณะกรรมการซื้อหรือจางในกรณี/วิธีการนั้นๆ
เสนอรองผูอํานวยการที่กํากับดูแล หรือผูอํานวยการ - ใบเสนอราคาสินคาหรือบริการ
(กรณีขึ้นตรงตอ ผอ.) พิจารณาเห็นชอบ
- แบบรูปรายการ/แคตตาลอก (ถามี)
๑) การจัดซื้อจัดจางทั่วไป (หมวด ๒)
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ขอ ๒๙-๗๓)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒๗

ลําดับ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง
(๒) วิธีคัดเลือก (ขอ ๗๔-๗๗)
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง (ขอ ๗๘-๘๑)
๒) การจางออกแบบรวมกอสราง (ขอ ๘๒)
๓) งานจางที่ปรึกษา (หมวด ๓)
๔) งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
(หมวด ๔)
๑๐. การทําสัญญา (สั่งซื้อ/จาง) (ระเบียบฯ หมวด ๕)
***กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๑. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
(ระเบียบฯ หมวด ๖ ขอ ๑๗๕)

รายละเอียด

๑. ใบสั่งซื้อ/จาง (ภายใน ๙๐ วัน)
๒. สัญญาจาง (มีงวดงาน งวดเงิน และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ถามี)
ตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

หมายเหตุ อางอิงพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
** ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๒๘

งานพัสดุ : การตรวจนับวัสดุและครุภัณฑประจําป
แผนภูมิ
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
สายงาน
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ ปรับปรุงทะเบียนวัสดุและครุภัณฑให
เปนขอมูลปจจุบันอยูเสมอ
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ จัดทํา (ราง) เสนอคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับวัสดุและ
ครุภัณฑประจําป
เจาหนาที่ (พัสดุ) พิจารณา เสนอ (ราง) คําสั่งแตงตั้งตามลําดับ
หน.งบท. หน.ภอก.
หัวหนาสํานักฯ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
พิจารณา ผูอํานวยการพิจารณาเห็นชอบ (ราง)
คําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ สงเรื่องใหงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ)
จัดทําคําสั่งแตงตั้งในระบบ Paperless
ตอไป
เจาหนาที่
ดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งในระบบ Paperless
(สารบรรณ)
ตามขั้นตอนตอไป

เจาหนาที่ (สาร
บรรณ)

พิจารณา เสนอคําสั่งแตงตั้งเพื่อพิจารณาลงนาม
ในระบบ Paperless ตามลําดับ

หน.งบท. หน.ภ
อก.หัวหนาสํานัก
ฯ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
เจาหนาที่
ดําเนินการ สงเรื่องที่ดําเนินการแลวทางระบบ
(สารบรรณ)
Paperless ใหกับเจาหนาที่ (พัสดุ)
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ -นัดหมายประชุมตามคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับวัสดุและ
ครุภัณฑประจําป
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
-ทะเบียนวัสดุ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-ทะเบียนวัสดุ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง
-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ สัปดาห
๑ วัน

๑ วัน

-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง

๒๐ นาที

-ตนเรื่องที่ไดรับ
อนุมัติแลว
-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง
-ตนเรื่องที่ไดรับ
อนุมัติแลว
-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง
-อางอิงระเบียบพัสดุ
-ตนเรื่องที่ไดรับ
อนุมัติแลว
-(ราง) คําสั่งแตงตั้ง
-อางอิงระเบียบพัสดุ

๑๐ นาที

คําสั่งแตงตั้ง

๑๐ นาที

-ทะเบียนวัสดุ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-คําสั่งแตงตั้ง

๒๐ นาที

๑-๒ วัน

๑ วัน

๒๙

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
สายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

-หารือกําหนดการตรวจนับวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ
ดําเนินการ ดําเนินการตรวจนับ

คณะกรรมการ
ตรวจนับวัสดุ
และครุภัณฑ
ประจําป
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ บันทึกขอมูลการตรวจนับและปรับปรุง
ทะเบียน

เอกสารที่เกี่ยวของ
-กําหนดการตรวจนับ
-ทะเบียนวัสดุ
-ทะเบียนครุภัณฑ

-ทะเบียนวัสดุ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-รายงานการตรวจนับ
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ จัดทํารายงานตรวจนับวัสดุและ
-ทะเบียนวัสดุ
ครุภัณฑประจําป
-ทะเบียนครุภัณฑ
-รายงานการตรวจนับ
คณะกรรมการ พิจารณา ประชุมเพื่อสรุปการจัดทํารายงานตรวจ -ทะเบียนวัสดุ
ตรวจนับวัสดุ
นับวัสดุและครุภัณฑประจําป
-ทะเบียนครุภัณฑ
และครุภัณฑ
-รายงานการตรวจนับ
ประจําป
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ แกไขรายงานตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ -ทะเบียนวัสดุ
ประจําปตามมติที่ประชุม
-ทะเบียนครุภัณฑ
-รายงานการตรวจนับ
เจาหนาที่ (พัสดุ) พิจารณา คณะกรรมการตรวจนับวัสดุและ
-ทะเบียนวัสดุ
หน.งบท. หน.ภอก.
ครุภัณฑประจําปเสนอรายงานตรวจนับ -ทะเบียนครุภัณฑ
หัวหนาสํานักฯ
วัสดุและครุภัณฑประจําป
-รายงานการตรวจนับ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
คณะกรรมการ ดําเนินการ ตรวจสอบพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือ -ทะเบียนวัสดุ
สอบหา
สูญไป หรือไมจําเปนตองใชใน
-ทะเบียนครุภัณฑ
ขอเท็จจริง
หนวยงานตามที่คณะกรรมการตรวจ -รายงานการตรวจนับ
นับฯ เสนอรายงานฯ
รองผูอํานวยการ พิจารณา คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเสนอ -ทะเบียนวัสดุ
ผูอํานวยการ
รายงานผลการตรวจสอบ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-รายงานการตรวจนับ
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๑๕ วัน

๓ วัน

๑ วัน

๑ วัน

๑ วัน

๓ วัน

๗ วัน

๓ วัน

๓๐

แผนภูมิ
ระยะเวลา
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
สายงาน
ดําเนินการ
เจาหนาที่ (พัสดุ) ดําเนินการ ดําเนินการตามคําสั่งการ เชน วัสดุและ -ทะเบียนวัสดุ
๑วัน
ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพและไดรับอนุมัติ -ทะเบียนครุภัณฑ
ใหจําหนาย/บริจาค เปนตน
-รายงานการตรวจนับ
ผูรับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๑

แผนการปฏิบัติงานการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑประจําปงบประมาณ
เดือน
รายละเอียด
สิงหาคม
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กันยายน
ประชุมคณะกรรมการตรวจนับฯ
- ชี้แจงรายละเอียดการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ
- พิจารณาแนวทางการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ
- พิจารณากําหนดการดําเนินงาน
- สงมอบทะเบียนคุมรายการครุภัณฑใหกับคณะกรรมการตรวจนับฯ
ตุลาคม (สป.ที่ ๑-๒)
- คณะกรรมการดําเนินการตรวจนับครุภัณฑ
(วันเปดทําการวัน
- คณะกรรมการดําเนินการตรวจนับวัสดุ
แรกของเดือน
ตุลาคม)
ตุลาคม (สป.ที่ ๑-๒) คณะกรรมการตรวจนับฯ ดําเนินการจัดสงทะเบียนคุมครุภัณฑใหกับ
เจาหนาที่ (พัสดุ) ภารกิจอํานวยการ
ตุลาคม (สป.ที่ ๓) เจาหนาที่ (พัสดุ) ภารกิจอํานวยการ ดําเนินการบันทึกขอมูลการตรวจนับ
ตุลาคม (สป.ที่ ๔)

พฤศจิกายน
(สป.ที่ ๑)
พฤศจิกายน
(สป.ที่ ๒)
พฤศจิกายน
(สป.ที่ ๓)
ธันวาคม

ประชุมคณะกรรมการตรวจนับฯ
- เสนอรางรายงานตรวจนับวัสดุและครุภัณฑใหกับคณะกรรมการตรวจนับฯ
- ทะเบียนวัสดุและครุภัณฑที่มีการแกไขแลวเพื่อตรวจสอบความถูกตองการ
รายงานการตรวจนับ
- ขอสังเกตหรือขอคนพบของคณะกรรมการตอการตรวจนับ
- สรุปรายงานการตรวจนับ
เสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ตรวจสอบพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานตามที่คณะกรรมการตรวจนับฯ เสนอรายงานฯ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ติดตอผูรับบริจาคตามที่ไดรับอนุมัติ เพื่อมารับครุภัณฑที่จะบริจาคตามรายการ เชน
วัดสวนแกว สถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๒

งานพัสดุ : การบริหารสัญญา
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

บันทึกขอมูลการจัดจาง
-งวดงานและงวดเงิน
-ระยะเวลาการสงมอบ

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

ติดตามการสงมอบงานจาก
ผูรับจาง/คูสัญญาจาง

คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน

พิจารณา

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน เพื่อพิจารณา
การสงมอบงาน

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

หน.งบท. หน.ภอก.
หัวหนาสํานักฯ
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
เจาหนาที่ (พัสดุ)

พิจารณา

จัดทํารายงานการตรวจรับ
งานเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการตรวจรับงาน
และเสนอขออนุมัติเบิก
จายเงินตามงวดงานและ
งวดเงิน
ตัดใบรับสินคาในระบบ
ECONS พรอมสงเรื่องเบิก
เงินใหงานการเงินและบัญชี

ดําเนินการ

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑๐ นาที

เอกสารที่เกี่ยวของ
-ทะเบียน
-บันทึกขอความขอ
อนุมัติหลักการและ
งบประมาณ
-บันทึกขอความขอ
อนุมัติวิธีการจัดซื้อจัด
จาง
-ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/
สัญญาจาง
-ขอกําหนด
-ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/
สัญญาจาง
-ขอกําหนด
-ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/
สัญญาจาง
-ขอกําหนด
-หนังสือสงมอบงาน
-งานที่สงมอบ
-บันทึกขอความขอ
อนุมัติหลักการและ
งบประมาณ
-บันทึกขอความขอ
อนุมัติวิธีการจัดซื้อจัด
จาง
-ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/
สัญญาจาง
-ขอกําหนด
-หนังสือสงมอบงาน
-งานที่สงมอบ

ตามงวด
งาน
๑ วัน

๑ วัน
๒ วัน

๒๐ นาที

๓๓

ขั้นตอนการตัดใบรับสินคา (RR) ในระบบ ECONS

> คลิก F๑๓๐๐ หนาจอบันทึกรับสินคา

- คลิก ตารางแสดงการรับของ
- คลิก NEW แถบเครื่องมือดานบน
- เลือกรหัสกลุมเอกสาร
- กดปุมคียบอรด Delete + Enter พรอมกัน (วันที่จะขึ้นอัตโนมัติ)
- กด Save แถบเครื่องมือดานบน
- คลิก NEW แถบเครื่องมือดานบน
- เลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ (เลขที่ที่ทาํ สัญญา/CS/PO)
- เลือก ลําดับ (คลิกรายการที่จะดําเนินการเบิกเงินแตละงวด เลือกครั้งละ ๑ รายการ/การเบิก)
- กด Save แถบเครื่องมือดานบน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๔

งานพัสดุ : งานซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

เจาหนาที่
หน.งบท.

ดําเนินการ
พิจารณา

เจาหนาที่
(อาคารสถานที่)

ดําเนินการ

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

เจาหนาที่ (พัสดุ)
และงานการเงิน
และบัญชี

ดําเนินการ

หน.งบท. หน.ภอก.
หัวหนาสํานักฯ
รองผูอํานวยการ

พิจารณา

สงเรื่องแจงซอม
ตรวจสอบรายละเอียดการ
แจงซอมและมอบหมายให
ดําเนินการ
ตรวจสอบความเสียหาย
เบื้องตนและประสานกับ
เจาหนาที่ (พัสดุ) พรอมกับ
แจงเจาของผลิตภัณฑเพื่อ
สงชางตรวจสอบความ
เสียหาย
กรณีซอมบํารุงและใชงาน
ตอได แจงใหบริษัทสงใบ
เสนอราคาเพื่อดําเนินการ
จัดจาง
-ประเมินความคุมคาของ
การซอมบํารุง
-ประสานกับงานการเงิน
และบัญชีเพื่อตรวจสอบ
คาเสื่อมราคา
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
ดําเนินการจัดจางซอม
บํารุง

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

คณะกรรมการ
ตรวจรับงาน

พิจารณา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
-บันทึกเล็กแจงซอม
-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ

๑๐ นาที

-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ
-ทะเบียนครุภัณฑ
-ทะเบียนจัดซื้อจัดจาง

๑-๒ วัน

-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ
-ใบเสนอราคา

๑๐-๒๐
นาที

-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ
-ใบเสนอราคา

๑ วัน

-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ
-ใบเสนอราคา
-บันทึกเสนอขออนุมัติ
-รายงานบัญชีคาเสื่อม
ของรายการครุภัณฑ
ดําเนินการซอมบํารุงตามที่ -ใบสั่งจาง
ไดรับอนุมัติ
-รายการซอมบํารุง
ประชุมคณะกรรมการ
-ใบสั่งจาง
ตรวจรับงาน เพื่อพิจารณา -หนังสือสงมอบงาน
การสงมอบงาน
-งานที่สงมอบ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑ วัน

ตามอาการ
๗ วัน
๑ วัน

๓๕

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

เจาหนาที่ (พัสดุ)

ดําเนินการ

หน.งบท. หน.ภอก.
หัวหนาสํานักฯ
รองผูอํานวยการ
เจาหนาที่ (พัสดุ)

พิจารณา

จัดทํารายงานการตรวจรับ
งานเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานผลการตรวจรับ
งานและเสนอขออนุมัติเบิก
จายเงิน
ตัดใบรับสินคาในระบบ
ECONS พรอมสงเรื่องเบิก
เงินใหงานการเงินและ
บัญชี

ดําเนินการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ
-บันทึกเล็กแจงซอม
บํารุงครุภัณฑ
-ใบเสนอราคา
-บันทึกขอความขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจาง
-ใบสั่งจาง
-หนังสือสงมอบงาน
-งานที่สงมอบ

๒ วัน

๒๐ นาที

๓๖

การบันทึกเงินสดยอยในระบบ ECONS
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ดับเบิ้ลคลิกที่ โปรแกรม ECONS
- ใส User ID ………….
- ใส Password …………….
- เมื่อใสUser ID และ Password
- คลิก OK

- คลิก ระบบงาน มุมซายบน จากนั้นจะปรากฏหนาตาง เมนูระบบงาน
- คลิก ระบบบริหารเงินสด
- ระบบเงินสดยอย
- รายงานผูใชกําหนด
- หนาจอบันทึกขอมูลเฉพาะ สมศ.
- ดับเบิ้ลคลิก ที่ F1101 หนาจอบันทึกเงินสดยอยงบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๗

- เมื่อดับเบิ้ลคลิก ที่ F1101 หนาจอบันทึกเงินสดยอย งบประมาณ เรียบรอยแลว โปรแกรมจะปรากฏ
หนาตาง บันทึกการเบิกเงินสดยอย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๘

- คลิก NEW
แถบเครื่องมือดานบน
- ระบุรหัสกลุมเอกสาร (ตามปงบประมาณ)
- กดปุมคียบอรด Delete  Enter  Delete หนาตางจะแสดงเลขที่ใบเบิกเงินสดยอย
อัตโนมัติ
- ใสวันที่เบิกเงินตรงตามจริงในเอกสาร
- กด Enter 5 ครั้ง จนถึงชอง รหัสผูขอเบิก/เคลียร

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓๙

- พิมพชื่อผูขอเบิกลงไปในชองวาง และ คลิกคนหา
- ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อผูเบิก

- พิมพรหัสกิจกรรม ลงไปในชอง กิจกรรม (เชน 60B4) ซึ่งสามารถดูไดจากใบ BG

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๐

- พิมพรหัสโครงการลงไปในชองวาง (เชน 60230504 หรือ 60230505)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๑

- ใสรหัส BG ................. ในชองอางถึงเอกสาร แลวกด Enter 1 ครั้ง
- กด SAVE ที่แถบเครื่องมือดานบน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๒

 คลิกเมนูที่ 2. รายละเอียดการเบิกเงินสดยอย
 คลิก NEW ที่แถบเครื่องมือดานบน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๓

- ใสรหัสคาใชจาย (รหัสคาใชจายดูจากเอกสาร)
- คลิกที่
 แลวพิมพเพื่อเลือกหมวดรายการเบิกจาย โดยมีดังนี้
1. คาอาหาร,คาน้ําดื่ม ในการประชุม,  คาอาหารรับรองการประชุม
2. คาเดินทางของเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานขางนอก คาพาหนะ
3. คาทางดวน  คาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่
4. เติมน้ํามัน คาน้ํามัน
5. วัสดุสาํ นักงาน  คาวัสดุอุปกรณอื่น
6. คาโอนเงิน  คาธรรมเนียมธนาคาร
- เมื่อคนหาพบแลว ดับเบิ้ลคลิก เลือกรายการที่ตองการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๔

- พิมพชื่อรายการประชุมหรือรายละเอียด ในชองคําอธิบายรายการ และ จํานวนเงิน
- กด SAVE ที่แถบเครื่องมือดานบน
(ถามีมากกวา 1 รายการ ใหกด SAVE+ แลวดําเนินการบันทึกเหมือนเดิม)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๕

- เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว กดที่หนาตาง 1 จะปรากฏหนาตางเชนดานบนขางตน
- แลวกด NEW
เพื่อดําเนินการบันทึกเงินสดยอยในลําดับตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๖

วิธีสรุปยอดเงินสดยอย

-

คลิก ระบบงาน  M.ระบบบริหารเงินสด  B. ระบบเงินสดยอย (ดานบน)
เมื่อหนาตางแถบเครื่องมือดานบนเปลี่ยนเปนหนาตางระบบเงินสดยอยแลว
คลิก ระบบเงินสดยอย  Y.รายงานผูใชกําหนด
ดับเบิ้ลคลิก F1102 บันทึกการสรุปขอเบิกชดเชย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๗

- โปรแกรมจะปรากฏหนาตาง รายงานผูใชกําหนดขึ้นมา
- คลิก F1102 nespc2002a F1102 บันทึกการสรุปขอเบิกชดเชย
- คลิก Run Report

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๘

- จากนั้น คลิก NEW

ที่แถบเครื่องมือดานบน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๔๙

- คลิก CP…….. ตามปงบประมาณ  คลิก OK
- Delete enter  Enter  รหัสสถานที่  Enter Save

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๐

- New
 เลขที่ใบเบิก (เลือกเลขที่ OP...ที่เราตั้งเบิกไป)  Save+ เลขที่ใบเบิก
(เลือกเลขที่ OP...ที่เราตั้งเบิกไปถัดไป)  Save+ ไปเรื่อยจนถึงเลข OP... สุดทาย  Save

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๑

- คลิก NESPC6006a R1004 บันทึกขอความเงินสดยอย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๒

- เลือกเลขที่ CP ที่เราทําการสรุปไวแลว แลวกดพิมพเพื่อสงใหหัวหนางานบริหารทั่วไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๓

เอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกเงินสดยอย
๑. หลักฐานการเบิกเงิน เชน ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ (ของบริษัท/หางราน) ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (สมศ.)
๒. ใบรับของ/ใบสงของ
๓. ใบลงชื่อผูเขารวมประชุม (กรณีแนบเบิกคาอาหารประชุม)
๔. หนังสือมอบหมาย/สั่งการจากผูบังคับบัญชาใหไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน หรือเขารวมประชุม
๕. แบบฟอรมขอใชบริการรถสํานักงาน (กรณีแนบเบิกจายคาเดินทาง)
๖. บันทึกขออนุมัติหลักการและงบประมาณ (ถามี)
๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีแนบเบิกกับใบสําคัญรับเงิน)
๘. เอกสารประกอบอื่นๆ ถามี

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๔

ตัวอยางใบเบิก-จาย วัสดุ และใบแจงความตองการใหซื้อวัสดุสํานักงาน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๕

งานบริการ/อาคารสถานที่
แนวคิด
งานบริหารทั่วไปมีหนาที่ใหบริการงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ รวมถึง หองสุขา การรักษาความ
ปลอดภัย ใหสามารถอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ โดยมีรายละเอียดของการใหบริการ คือ หองประชุม
การสงไปรษณี ย ยานพาหนะ Messenger ระบบสาธารณูปโภค และดูแลตกแตงสถานที่ใหมีความสวยงาม
และเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีการวางแผนและวางระบบการใหบริการ เพื่อปรับปรุงการบริการ
และตอบสนองความตองการของผูรับบริการที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการดําเนินงาน
และสรุปรายงานผลการดําเนินงานดวย เพื่อใหบรรลุเปาหมายตอไป
ทั้งนี้ สํานักงานไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม ๓ส เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสํานักงานใหมี
ความสะอาด สุขลักษณะ และสวยงาม เกิดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีแผน
ดําเนินการทุกไตรมาสการจัดกิจกรรมของสํานักงาน เปนการสงเสริมใหบุคลากรไดสะสางงาน เอกสาร ความ
สะอาดเรียบรอยโดยรอบบริเวณโตะทํางานของตนเองเปนสําคัญ และสงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนลักษณะ
นิสัยปกติ
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑. วางแผนและวางระบบการใหบริการ
๒. จัดทําคูมือการใหบริการ
๓. มีการกํากับ ติดตาม ดูแล และตอบกลับการใหบริการดวยความรวดเร็ว
๔. สรุปผลการดําเนินงาน และปรับปรุงระบบการใหบริการ
หลักฐานเอกสาร
๑. คูมือการใหบริการ
๒. แบบฟอรมการใหบริการ เชน การจองรถสงเอกสาร/รถตู/รถสํานักงาน การขอรับบริการระบบ
ปรับอากาศนอกเวลาทําการ การขอรับบริการสงไปรษณีย เปนตน
๓. แผนการจัดกิจกรรม ๓ส ทุกไตรมาส
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม ๓ส

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๖

การใชบริการหองประชุม
ขั้นตอนการใชบริการ
๑. ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลการจองหองประชุมในระบบ Paperless
๒. ระบุรายละเอียดการจองหองประชุมลวงหนาในระบบจองหองประชุม โดยระบุจํานวนผูเขารวม
ประชุม ชื่อประชุม ประธานที่ประชุม อาหารวาง อาหารหลัก ผูรับผิดชอบกิจกรรม รหัส
งบประมาณ (ถามี)
๓. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหอง หรือยกเลิกการประชุมใหแจงเจาหนาที่ผูดูแลระบบทันทีที่ไดรับ
ทราบการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการประชุม โดยตองยกเลิกในระบบลวงหนา ๑ วัน (กอนมีการ
ประชุม) พรอมระบุเหตุผลของการยกเลิก
๔. กรณีมีการยกเลิกแบบเรงดวนและไมสามารถเขาระบบเพื่อแจงยกเลิกได โปรดแจงเจาหนาที่
ผูดูแลระบบทันที พรอมระบุเหตุผลของการยกเลิก
การประชุมที่สามารถสั่งอาหารวาง/อาหารหลัก ไดแก
๑.
๒.
๓.
๔.

การประชุมคณะกรรมการบริหาร กพพ. กพอ. กพศ. และคณะอนุกรรมการทุกชุดของ สมศ.
การประชุมที่มีคณะกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
การประชุมที่มีคําสั่งแตงตั้งจากสํานักงาน
การประชุมที่มีผูบริหารระดับผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือที่ปรึกษาสํานักงานขึ้นไปเปน
ประธานที่ประชุม
๕. การอบรม หรือศึกษาดูงาน (รับรองเฉพาะอาหารวาง)
อัตราคาอาหารวาง/อาหารหลัก
๑. อาหารวาง ๕๐ บาท/คน/มื้อ (รวมน้ําชา/กาแฟ = ๑๐ บาท น้ําผลไมคิดราคาตามจริง)
๒. อาหารหลัก ๘๐ บาท/คน/มื้อ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๗

การใชบริการสงไปรษณีย
ขั้นตอนการใชบริการ
๑. ไปรษณียแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ธรรมดา EMS และลงทะเบียน และแยกเปนจดหมาย และ
พัสดุ โดยมีการจัดเตรียมกลองแยกแตละประเภทไวแลว
๒. กรณีสงธรรมดา ผูรับผิดชอบที่จะสงตองนําจดหมาย/เอกสารที่จะบรรจุซอง/กลองไปรษณีย โดย
ไมตองกรอกแบบฟอรม
๓. กรณีสง EMS หรือลงทะเบียน หรือพัสดุ ตองกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการขอสงจดหมาย
ใหครบทุกชอง และสงใหหัวหนาภารกิจลงนามอนุญาตกอนสง
*งานบริหารทั่วไปขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสงเฉพาะที่มีการลงนามอนุญาตจากหัวหนาภารกิจแลว
เทานั้น
๔. ส งแบบฟอรมการขอส งไปรษณี ย EMS หรื อลงทะเบี ย น หรื อพั ส ดุ ให กั บ เจ าหน าที่ ผูดู แล ซึ่ ง
เจาหนาที่จะดําเนินการจัดสงใหตอไป
๕. กรณีที่มีการกําหนดรหัสงบประมาณเปนคาใชจายในการจัดสงเฉพาะบางประเภท เชน จุลสาร
สมศ. โปรดระบุรหัสกิจกรรมที่จะใหหักคาใชจายใหเจาหนาที่ผูดูแลทราบดวย เพื่อจะไดแจงหัก
คาใชจายเมื่อมีการเบิกจายกับงานการเงินและบัญชีตอไป
๖. กําหนดเวลาในการจัดสงตอวัน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๘

ใบขออนุญาตสงจดหมาย EMS / ลงทะเบียน / พัสดุ / ธรรมดา
กรุณากรอกชื่อภารกิจ และรหัสงบกิจกรรมของทานใหชัดเจน
 ภารกิจ....................................................................................รหัสงบประมาณ..............................................
 ภารกิจ ภอก. รหัสกิจกรรม ๖๐๒๓๐๕๐๒
วันที่................เดือน..............................พ.ศ. .....................
ขาพเจา........................................................................................ภารกิจ...............................................................
มีความประสงคตองการสงจดหมาย  ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  ลงทะเบียน  พัสดุ  ธรรมดา
เรื่อง.............................................................................................................จํานวน........................ซอง / กลอง
ลงชื่อ.........................................................ผูขออนุญาต
ลงชื่อ.........................................................หัวหนาภารกิจ
ลงชื่อ.........................................................ลงชื่อเจาหนาที่ ภอก.
หมายเหตุ : หากทานไมระบุรหัสงบประมาณใหชัดเจนจะสงเอกสารคืนเพื่อใหกรอกรหัสงบประมาณใหถูกตอง

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๕๙

งานบริการ/อาคารสถานที่ : การขอใชบริการสงไปรษณีย
ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน
เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่
เจาหนาที่

ดําเนินการ
ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบการขอใชบริการจัดสง
ไปรษณีย

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑๐-๒๐ นาที

-ซองจดหมาย
-แบบฟอรมขอใชบริการ
-แบบฟอรมใบนําสง ปณ.
คัดแยกประเภทการจัดสงไปรษณีย -ซองจดหมาย
๓๐ นาที
จัดสงไปรษณีย ณ ปณ.ราชเทวี/ดุสิต -ซองจดหมาย
๑ ชม.
- รอบเชา ๑๐.๐๐ น.
-แบบฟอรมขอใชบริการ (ตามจํานวน
- รอบบาย ๑๕.๐๐ น.
-แบบฟอรมใบนําสง ปณ. มากหรือนอย)
จัดเก็บใบนําสงตามลําดับวันที่
-แบบฟอรมใบนําสง ปณ.
๕ นาที
เพื่อประกอบการเบิกจาย
-เบิกจายตามรหัสกิจกรรมที่แจงมา -แบบฟอรมใบนําสง ปณ. ๓๐ นาที
ในแบบฟอรมการขอใชบริการ
-บันทึกขออนุมัติ
-ทําบันทึกเบิกจายตามใบแจงหนี้ -ใบแจงหนี้
ประจําเดือนตามระบบ Paperless

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๐

การขอใชระบบปรับอากาศนอกเวลาทําการ
ในกรณีที่ภารกิจ/สํานัก มีความประสงคจะตองอยูปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ และตองการเปดระบบ
ปรับอากาศ
ขั้นตอนการใชบริการ
กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร ม การขอใช ร ะบบปรับ อากาศล ว งเวลา และแบบฟอร ม การขอใช
เครื่องปรับอากาศลวงเวลาใหครบถวน ดังนี้
๑. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการขอใชระบบปรับอากาศลวงเวลาให ครบทุกชอง และเสนอ
หัวหนาภารกิจ โดยระบุรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ชื่อผูขอรับบริการ (ระบุ สมศ.)
๑.๒ หองชุดเลขที่ / ชั้น
๑.๓ วันที่ขอใชบริการ (วัน/เดือน/ป)
๑.๔ เวลาตั้งแต-ถึง (ไมควรเปนเศษชั่วโมง เนื่องจากอาคารจะคิดเปน ๑ ชั่วโมง)
๑.๕ ผูแจงขอ (ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานของกลุมงาน)
๒. กรอกแบบฟอรมการขอใชเครื่องปรับอากาศลวงเวลาใหครบถวนในสวนสําหรับผูขอรับบริการ
พรอมกับหัวหนาภารกิจพิจารณาเห็นชอบแลว
๓. กรณีผูขอใชบริการมีงบประมาณเปนคาใชจายในโครงการ/กิจกรรม และจะรับผิดชอบคาใชจาย
คาบริการเครื่องปรับอากาศจากงบประมาณในโครงการนั้นๆ โปรดระบุรหัสกิจกรรมที่จะใหหัก
คาใชจายไวในแบบฟอรมดวย เพื่อประกอบในการเบิกจายตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๑

แบบฟอรมการขอใชเครื่องปรับอากาศลวงเวลา
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..............
สําหรับผูขอรับบริการ
ขาพเจา..............................................................ตําแหนง.................................ภารกิจ.....................................
เพื่ออยูปฏิบัติงาน................................................................................หองประชุม........................................................
ขอใชเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต............................ถึงเวลา.........................ในวันที่...........................................................
(วันธรรมดาหลังเวลา ๑๗.๓๐ น.)

ลงชื่อผูขอรับบริการ...................................................................
ลงชื่อหัวหนาภารกิจ...................................................................

สําหรับเจาหนาที่
 สามารถเปดได
 ไมสามารถเปดได เพราะ.........................................................................................................................

ลงชื่อเจาหนาที่..............................................
วันที่................/............................/...............
หมายเหตุ กรุณากรอกแบบฟอรมนี้ทุกครั้ง และเพื่อความสะดวกแกทานและเจาหนาที่ กรุณาสงกอนเวลา ๑๒.๐๐ น.

เพื่อสํานักงานจะไดดําเนินการติดตอกับสวนกลางของอาคารในการดําเนินการตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๒

การขอใชบริการรถสํานักงาน/รถตูสํานักงาน รับ-สงเอกสาร
ขั้นตอนการใชบริการ
๑. กรอกแบบฟอรมขอใชรถสํานักงาน โดยระบุรายละเอียด สถานที่ เวลา และวัตถุประสงคในการ
ขอใชบริการ และแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรถ
๒. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรถจัดลําดับงานการขอใชบริการ และแจงผลการขอใชบริการรถแก
ผูขอใชบริการรับทราบกอนกําหนดเวลา
๓. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรถจัดลําดับงานการขอใชบริการ และจัดรถสํานักงานหรือรถตู พรอม
แจงคนขับรถใหทราบตารางงาน
๔. กรณีไมมีรถสํานักงาน ผูขอใชบริการสามารถเดินทางโดยรถรับจางและเบิกเงินคาเดินทางตามจริง
ตามระเบียบสํานักงานโดยประหยัด
๕. กรณี ขอใชบ ริการเพื่ อสงเอกสารเรงดวน เจาหน าที่ ผูรับ ผิดชอบดูแลรถจะจางรถภายนอกเพื่ อ
จัดสงโดย Messenger ใหตอไป

การขอใชบริการรถรับ-สงเอกสาร
ขั้นตอนการใชบริการ
๑. กรอกขอมูลลงแบบฟอรมการขอใชรถรับ -สงเอกสาร โดยระบุรายละเอียด สถานที่ เวลา และ
วัตถุประสงคในการขอใชบริการลงแฟมการขอใชบริการดานหนาประชาสัมพันธ
๒. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลรถจัดลําดับงานการขอใชบริการ และแจงผลการขอใชบริการรถแก
ผูขอใชบริการรับทราบ
๓. กรณี ขอใชบ ริการเพื่ อสงเอกสารเรงดวน เจาหน าที่ ผูรับ ผิดชอบดูแลรถจะจางรถภายนอกเพื่ อ
จัดสงโดย Messenger ใหตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๓

งานบริการ/อาคารสถานที่ : การขอใชบริการรถสํานักงาน – การจัดสงเอกสาร
ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน
เจาหนาที่

ดําเนินการ

คนขับรถ

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

-เจาหนาที่ตรวจสอบการใชรถและ
-แบบฟอรมขอใช
แจงใหคนขับรถทราบ
บริการรถ
-แจงผูรับบริการรับทราบการเดินทาง สํานักงาน
-คนขับรถ เตรียมพรอมใหบริการ
-แบบฟอรมขอใช
ตรวจสอบและรับงาน ศึกษาเสนทาง บริการรถ
-ใหบริการตามตารางการขอใชบริการ สํานักงาน
-บันทึกการใหบริการ
-แบบบันทึกการ
ใหบริการ
ดูแลและสนับสนุนการใหบริการตาม
ตารางการขอใชบริการ
ประเมินความพึงพอใจการใชบริการ -แบบประเมิน
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
(๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)
-สภาพรถมีความสะอาด/ระบบปรับ
อากาศ พรอมใชงาน
-ขับขีม่ ีความปลอดภัยสําหรับ
ผูรับบริการ รูและศึกษาเสนทางการ
เดินทาง
-การนัดหมายตรงตอเวลา
-การแตงกายมีความเหมาะสมสุภาพ
เรียบรอย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
แจงทันที

ตลอดเวลา

ตลอดเวลา
เมษายน
(๖ เดือน) และ
ตุลาคม
(๑๒ เดือน)

๖๔

แบบฟอรมขอใชรถสํานักงานฯ
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .............
สําหรับผูขอใชบริการ
ขาพเจา......................................................ตําแหนง......................................ภารกิจ..................................
ขออนุญาตใชรถจาก...................................................................ไปยัง......................................................................
เพื่อ............................................................................................................โดยมีเจาหนาที่ไปดวย........................คน
จากวันที่.............................................เวลา......................น. ถึงวันที่........................................เวลา.....................น.
ลงชื่อผูขอใชบริการ...............................................................................
ลงชื่อหัวหนาภารกิจ..............................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มีการแจงลวหนา.................วัน
ไมมีการแจงลวหนา
สําหรับผูควบคุมรถ
ตรวจสอบแลวไมมีรถสวนกลางเนื่องจากไปปฏิบัติงาน.................................................................................
กรุณาใชบริการรถรับจางโดยสามารถเบิกคาเดินทางไดตามระเบียบสํานักงานโดยประหยัดตอไป
ลงชื่อผูควบคุมการใชบริการ........................................................(เจาหนาที่ควบคุม/หน.งานบริหารทั่วไป/หน.ภอก)
วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...............

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๕

แบบฟอรมขอใชบริการรถสํานักงาน
วันที่ ............................... เดือน ....................................................................... พ.ศ. .....................................
รถสํานักงาน/รถตูสํานักงาน
เวลา
สถานที่
เรื่อง
ผูขอ/ภารกิจ หมายเหตุ
๘.๐๐-๘.๓๐
๙.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐
นอกเวลางาน
นอกเวลางาน

เวลา
๘.๐๐-๘.๓๐
๙.๐๐-๑๐.๐๐
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐
นอกเวลางาน
นอกเวลางาน

สถานที่

พนักงานรับสง-เอกสาร
เรื่อง

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ผูขอ/ภารกิจ หมายเหตุ

๖๖

รายละเอียดการใชรถ.......... ทะเบียน ............................
(สําหรับคนขับรถบันทึกการใหบริการและจัดเก็บเขาแฟมเปนขอมูล)
เริ่มตนปกฏิบัติงาน
กลับมาสํานักงาน
ผูขอใชบริการ
ว/ด/ป
สถานที่ไป
หมายเหตุ
ชื่อ-สกุล
เวลา เลขไมล
เวลา เลขไมล
ลายมือชื่อ ภารกิจ/งาน
(ตัวบรรจง)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๗

งานบริการ/อาคารสถานที่ : การจัดกิจกรรม ๓ส
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

เจาหนาที่

ดําเนินการ

หน.งบท.
หน.ภอก.
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
เจาหนาที่

พิจารณา

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน
-จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
-แผนการจัดกิจกรรม
-เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
-บันทึกขออนุมัติ
(ตุลาคม)
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๑ วัน
แผนการจัดกิจกรรมตามลําดับ
ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

แจงเวียนในระบบเพื่อใหบุคลากร
รับทราบกําหนดการจัดกิจกรรม
ทุกไตรมาสตลอดปงบประมาณ
ประชาสัมพันธ
-จัดพิมพโปรเตอร A๓ ติดบอรด
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
-ประกาศเสียงตามสายภายใน
สํานักงาน
จัดกิจกรรมตามกําหนดการ
-ประชาสัมพันธ
-เตรียมจุดใสเอกสารเพื่อทําลาย
-สงเสริมและรณรงคการเขารวม
กิจกรรม
-จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
-ซักพรมในวันเสาร
-ประเมินผลการจัดกิจกรรม ๖
เดือน
-รายงานผลการจัดกิจกรรม
-ประเมินผลการจัดกิจกรรม ๑๒
เดือน
-รายงานผลการจัดกิจกรรม

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

-แผนการจัดกิจกรรม ภายในเดือน
ตุลาคมพฤศจิกายน
-แผนการจัดกิจกรรม ทุกสัปดาห
-โปสเตอร
ของเดือนจัด
กิจกรรม

-โปสเตอร
-ประชาสัมพันธ

สัปดาห
สุดทายของ
ทุกไตรมาส

-แบบประเมิน
-รายงานผล

เมษายน

-แบบประเมิน
-รายงานผล

ตุลาคม

๖๘

การเผยแพรรายงานการประเมินภายนอกแกตนสังกัดและสถานศึกษา
แนวคิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๙ ให
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. มาตรา ๘ (๖)
การเผยแพรรายงานการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ตามพันธกิจภารกิจหลักของ สมศ. ที่ตองประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย ๑
ครั้งทุก ๕ ป นั้น งานบริหารทั่วไปรับผิดชอบการจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง ๓ ระดับใหกับ
ตนสังกัดและสถานศึกษาเปนลําดับตอไป
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑. กําหนดเปน flow chart การดําเนินงาน และมอบหมายผูรับผิดชอบหลัก
๒. ติดตามการดําเนินงานของภารกิจประเมิน เพื่อนํามาดําเนินการในขั้นตอนตอไป
๓. รวมมือกับภารกิจ ภทส. ในการดําเนินการ scan และจัดเก็บขอมูล
๔. จัดทําไฟลขอมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกในรูปแบบ CD
๕. จัดจางหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่อง scan เอกสารมารับผิดชอบการ scan รายงาน
และจัดทําไฟลขอมูลเพื่อจัดสง และจัดเก็บเพื่อสืบคนขอมูลภายในสํานักงาน
๖. จัดสงรายงานในรูปแบบแผน CD ใหกับหนวยงานตนสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสง
รายงานเปนรูปเลมใหกับสถานศึกษาทุกแหง
๗. กรณีสถานศึกษาขอรับเลมรายงานฉบับสมบูรณหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน แทนฉบับเดิม จะสง
ใหภารกิจประเมินตรวจสอบสถานะกอนดําเนินการสําเนาแทนฉบับเดิม เชน การรับรอง สถานะของขอมูล
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. บันทึกขอความจากภารกิจประเมิน แจงรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถนําไปเผยแพรได
๒. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการ
อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
๓. หนังสือนําสงรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกใหกับตนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๔. ขอมูลที่อยูสถานศึกษาเพื่อดําเนินการจัดสงใหกับสถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๖๙

ขั้นตอนการใหบริการสําเนารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
และหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

หน.งบท.
หน.ภอก.
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

พิจารณา

เจาหนาที่

ดําเนินการ

- รับเรื่องจากตนเรื่อง
- คนหารหัส/เลขที่สัญญา
สถานศึกษาในระบบฐานขอมูล
- คนหาไฟลขอมูลสถานศึกษาจาก
ระบบจัดเก็บของสํานักงาน
- Print ขอมูลสถานศึกษา/ทํา
สําเนาแผนซีดี
- พิมพหนังสือรับรอง หรือสําเนา
เลมรายงานและเขาเลม/
ประทับตรา
- กรณีหนังสือรับรอง เสนอ
ผูอํานวยการลงนามหนังสือ
รับรอง เสนอรองผูอํานวยการลง
นามในหนังสือนําสง
- กรณีเลมรายงาน เสนอรอง
ผูอํานวยการลงนามในหนังสือ
นําสง
จัดสงใหกับสถานศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
- หนังสือจากตนเรื่อง ๑ วัน
- หนังสือรับรอง
มาตรฐาน
การศึกษา
- เลมรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- หนังสือนําสง
เอกสารที่เกี่ยวของ

- หนังสือรับรอง
มาตรฐาน
การศึกษา
- เลมรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- หนังสือนําสง
- หนังสือรับรอง
มาตรฐาน
การศึกษา
- เลมรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- หนังสือนําสง

๒ วัน

๑ วัน

๗๐

ขั้นตอนการเผยแพรรายงานการประเมินภายนอก
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ภารกิจประเมินฯ

ดําเนินการ

หัวหนางาน
บริหารทั่วไป
เจาหนาที่

พิจารณา
ดําเนินการ
ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

เจาหนาที่

ดําเนินการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

สงเรื่องการรับรองรายงานฉบับ
สมบูรณที่ไดรับการรับรองจา
คณะกรรมการ สมศ. แลว
รับเรื่องและมอบผูรับผิดชอบ

- ขอมูลสถานศึกษา
- มติคณะกรรมการ
สมศ.
บันทึกขอความจาก
ตนเรื่อง
- เลมรายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ระยะเวลา
ดําเนินการ

๑๕ นาที

- สืบคนขอมูลจากเลขที่สัญญา
- คัดแยกรายงานตามเลขที่สัญญา
- ประทับตรานูนสัญลักษณ สมศ.
- ประทับตรายางลายมือชื่อ
ผอ. สมศ.
- สงเรื่องให ภทส. ดํานินการ scan - เลมรายงานการ
เขาระบบ และบันทึกขอมูลลง
ประเมินคุณภาพ
CD
ภายนอก

๑๐ นาที/
เลม

- รับเรื่องจาก ภทส.
- เลมรายงานการ
- จัดทําหนังสือนําสง (ประทับตรา
ประเมินคุณภาพ
ลายมือชื่อรอง ผอ.)
ภายนอก
- หนังสือนําสง
- จัดทําซองพรอมที่อยูจ ัดสงเลม
- CD ขอมูล
รายงานใหกับสถานศึกษา
- จัดทําหนังสือนําสงและซองพรอม
ที่อยูจัดสง CD ใหกับหนวยงาน
ตนสังกัด
- นําสง CD ขอมูลบทสรุปผูบริหาร
ใหกับ ภทส. เผยแพรบนเว็บไซต

๕ วัน

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑ วัน

๗๑

การสนับสนุนงานเลขานุการผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
แนวคิด
เลขานุการ หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ใกลชิด ทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร เตรียม
ความพรอม ทําหนาที่เกี่ยวของกับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่ง ประสานงานและติดตอสื่อสาร
ภายในองคกร ทั้งยังทําภารกิจตางๆ ที่เปนประโยชนแกผูบังคับบัญชา รวมทั้งบริหารจัดการงานใหบรรลุผล
สําเร็จตามนโยบาย และเปาหมายขององคกร ตลอดจนชวยแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการให
เปนไปดวยความ ราบรื่น และรวดเร็ว
งานเลขานุการเปนงานสําคัญ ตองเปนผูรอบคอบ มีความสามารถในทักษะทุกๆ เรื่องของสํานักงาน
เปนงานที่ตองรับผิดชอบขึ้นตรงตอผูบริหาร มีความรับผิดชอบในงานที่ทําอยู โดยไมตองมีการควบคุมหรือสั่ง
การ เลขานุ ก ารที่ ดี มี ส ว นช ว ยให ผู บ ริ ห ารมี ป ระสิท ธิภ าพในการทํ างานเพิ่ มขึ้ น ทั้ งยังสามารถใช ความคิ ด
พิจารณาตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
- ดําเนินการจัดทําหนังสือใหกับผูบริหารในโอกาสตางๆ เชน ขออนุญาตไปปฏิบัติงานตางประเทศ ขอ
อนุมัติงบประมาณและการเบิกจายคาใชจายในการไปปฏิบัติงาน การเบิกจายคาใชจายตางๆ ของผูบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผูบริหาร
- ติดตอประสานงานทางโทรศัพทภายในและภายนอก พรอมรับ-สงโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ใหกับหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลตางๆ
- ตอนรับอาคันตุกะของผูบริหาร
- ประสานการนัดหมายตางๆ
- อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในทุกๆ ดาน
- กลั่นกรองหนังสือตรวจทานแกไขเพื่อความถูกตองกอนเสนอและหลังการพิจารณาโดยตรวจทานวา
ผานกระบวนการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และ ผูบริหารที่กํากับดูแลใหครบถวนกอนเสนอผูบริหารพิจารณา
- จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการ
- ดูแลตรวจสอบความถูกตองของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากหนวยงานตางๆ กอนนําเสนอ
ผูบริหารเพิ่อพิจารณาหรือลงนามในหนังสือ พรอมตรวจทานหนังสือที่ผูบริหารพิจารณาสั่งการ และลงนามให
ครบถวน กอนจัดสงคืนหนวยงาน
- ใหขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร กรณีหนวยงานภายใน หรือภายนอกเชิญ
ประชุม สัมมนา รวมเปนเกียรติ เปนประธานในพิธีเปด-ปดงาน หากมีการกําหนดเวลาที่ซ้ําซอนกับภารกิจอื่นที่
ไดมีการนัดหมายลวงหนา
- พิมพหนังสือภายใน หนังสือภายนอก และเอกสารราชการตางๆ ใหผูบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๒

เทคนิคการปฎิบัติตนตอผูบริหาร
๑. ตองปรับตัวใหสอดคลองกับผูบริหารหรือนายโดยศึกษาวิธีการทํางาน นิสัยใจคอ
๒. ใหความเคารพผูบริหารหรือเจานาย
๓. มีความจริงใจ ตั้งใจ ทุมเทและเสียสละตองานที่ทําอยูเสมอ
๔. ศึกษาการปฎิบัติงานของผูบริหารหรือเจานาย
๕. มีความอดทน อดกลั้นตอสถานการณตางๆ
๖. ไมวิจารณหรือนินทาผูบริหารหรือเจานาย
๗. สรางความมั่นใจและวางตัวเปนกลางอยางเหมาะสม
๘. ใหความจริงใจตอเพื่อนรวมงานทุกคน เอื้อเฟอและชวยเหลืองาน
๙. หลีกเลี่ยงการนินทา หรือสนทนาเรื่องไรสาระ
๑๐. ตองปฎิบัติตนใหเปนคนเสมอตนเสมอปลาย
๑๑. รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานโดยใชหลักประชาธิปไตย
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารตางๆ กอนนําเสนอผูบริหาร มีขอควรปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อไดรับแฟมงาน จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดจะตองจัดการดานธุรการใหเรียบรอยกอน ไดแก
การลงทะเบียนรับแยกประเภทของเอกสารตามหนวยงานนั้นๆ เพื่อความสะดวกตอการสืบคนตอไป
๒. การตรวจสอบเอกสาร โดยจะตองอานรายละเอียดใหทราบวาเปนเรื่องอะไร จากหนวยงานไหน
และมีประเด็นสําคัญอยางไรหากมีประเด็นที่ยังมีขอสงสัย ควรสอบถามหรือจัดหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนการ
เตรียมพรอม เมื่อบังคับบัญชาสอบถามจะไดชี้แจงไดถูกตอง หรือมีขอมูลประกอบเพื่อนําเสนอตอไป
๓. กรณีที่เอกสารนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมาย เชน กําหนดการนัดประชุม กําหนดงานพิธีงาน
พระราชพิธี หรือนัดหมายอยางอื่นๆ ควรจะบันทึกขอมูลลงในสมุดนัดหมายดวย เพื่อสะดวกในการใหขอมูล
เมื่อมีผูมาติดตอหรือผูบังคับบัญชาถาม
๔. กรณีเปนจดหมายถึงผูบังคับบัญชา ซึ่งจะมีทั้งจดหมายสวนตัวและจดหมายราชการ ผูทําหนาที่
เลขานุการจะเปนผูเปดซองจดหมาย และแยกจดหมายแตละประเภทและจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะ
นําเสนอ การเป ดซองต องระมัดระวังไม ให ซองฉีกขาด ควรใชกรรไกรตั ดริมซองจดหมายหรือใชที่เป ดซอง
จดหมาย จดหมายสวนตัวจะไมมีการบั นทึกหรือดําเนินการทางธุรการ ทั้งนี้ ผูที่ทําหนาที่เลขานุการจะตอง
ตรวจสอบจดหมายกอน เนื่องจากในบางครั้งอาจจะมีจดหมายประเภทใบปลิวโฆษณา หรือแผนปลิวรองเรียนที่
ไมมีผูลงนาม ซึ่งควรใชดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารกอนนําเสนอ
๕. กรณีเปนเอกสารลับ มีประทับตราวา “ลับ” ผูที่ทําหนาที่เลขานุการจะตองดําเนินการดวยความ
ระมั ด ระวั ง และถื อ เป น ความลั บ ตามระเบี ย บของทางราชการอย า งเคร ง ครั ด ควรขอแนวปฎิ บั ติ จ าก
ผูบังคับบัญชาวาอนุญาติใหเปดซองจดหมายลักษณะนี้หรือไมถาเขมงวดก็ไม ถาไมอนุญาตก็ใหผูบังคับบัญชา
เปดเองแตถาผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเปดไดก็สามารถเปดและนําเสนอได

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๓

วิธีปฏิบัติในการรางหนังสือ
การร า งหนั งสื อ ราชการหรื อ ร า งจดหมายถึ ง หน ว ยงานทั้ งภายในและภายนอกเป น หน า ที่ ข อง
เลขานุการที่จะตองทําอยูเสมอ มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. จะตองศึกษาความเปนมาและวัตถุประสงคของเรื่องนั้นๆ เสียกอน โดยมีหลักที่ควรรูกอนการราง
หนั ง สื อ คื อ – จากใครถึ ง ใคร (Who) – ด ว ยเรื่ อ งอะไร (What) – ทํ า ไมต อ งแจ ง เรื่ อ งนี้ (Why) – ที่ ไหน
(Where) – อยางไร (How)
๒. การรางหนังสือตองใหถูกตองตามรูปแบบของหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ เชน หนังสือ
ราชการ ภายนอก บันทึก ขอความ จดหมาย เปนตน
๓. กรณีที่มีการติดตอกันมากอน จะตองมีการเทาความเดิมเสียกอน เพื่อเปนการอางอิงเรื่องนั้นใหผู
รับทราบ ซึ่งจะทําใหการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ งายตอการพิจารณายิ่งขึ้น สวนกรณีที่เปนเรื่องใหม ยังไมเคย
ติดตอมากอน ควรเกริ่นนําถึงความเปนมาของเรื่องนั้น ๆ เปน การปู พื้นฐานความเขาใจ จากนั้นจะตองแจง
วัตถุประสงคของหนังสือและความมุงหมายที่เราประสงคจากผูรับหนังสือ สรุปก็คือ การรางหนังสือ โดยปกติ
ตองมีประมาณ ๓ ยอหนา (บางเรื่องอาจมีเพียง ๒ ยอ หนาก็ได) ดังนี้
๓.๑ ยอหนาแรก เปนการเทาความเดิม หรือเกริ่นนําความเปนมาของเรื่อง
๓.๒ ยอหนาที่สอง เปนวัตถุประสงคของการเขียนหนังสือฉบับนี้
๓.๓ ยอหนาสุดทาย เปนความมุงหมายใหผูรับหนังสือดําเนินการ
๔. การรางหนังสือจะตองใชภาษาเขียนไมใชภาษาพูด คําฟุมเฟอยและควรหลีกเลี่ยงการใชคําซ้ําๆ กัน
การใช สรรพนาม การสะกดคํา การันตเครื่องหมายวรรคตอนจะตองถูกตอง
๕. จะตองจดจําแบบวิธีการเขียนหนังสือ ตลอดจนถอยคําหรือสํานวนของผูบังคับบัญชาที่ชอบใชอยู
เสมอ เพื่อใหการรางหนังสือเปนที่พอใจและมีการแกไขนอยที่สุด

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๔

ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายในดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Paperless)
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

เลขานุการ

ดําเนินการ

เลขานุการ

ดําเนินการ

ผูอํานวยการ

พิจารณา

เลขานุการ

ดําเนินการ

หัวหนางาน
หัวหนาภารกิจ
หัวหนาสํานัก
รองผูอํานวยการ

ดําเนินการ

-รับเอกสาร
-ตรวจสอบ/กลั่นกรอง
-สงเอกสารเพื่อพิจารณา
นําแฟมเสนอเรื่องให
ผูอํานวยการพิจารณา
ผูอํานวยการพิจารณา
อนุมัติ / ไมอนุมัติ / สั่งการ
/ใหความเห็น/ขอเสนอแนะ
ตรวจสอบเอกสารและ
บันทึกคําสั่งการ
สงเรื่องที่มีคําสั่งการพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของในการ
มอบหมายงานให
ผูรับผิดชอบนําไป
ดําเนินการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
เอกสารตนเรื่อง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๕-๑๐ นาที/เรื่อง

-เอกสารตนเรื่อง
๓ นาที/เรื่อง
-ระบบ Paperless
-เอกสารตนเรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง
-ระบบ Paperless
-เอกสารตนเรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง
-ระบบ Paperless
-เอกสารที่ลงนาม ๕-๑๐ นาที/เรื่อง
พิจารณาอนุมัติ /
ไมอนุมัติ / สั่งการ
-ระบบ Paperless

๗๕

ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายนอกดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Paperless)
กรณีตอบรับเปนวิทยากร/เขารวมประชุม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
แผนภูมิสายงาน
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ
เลขานุการ
ดําเนินการ
-รับเอกสาร
-เอกสารตนเรื่อง
๓ นาที/เรื่อง
-ตรวจสอบ/กลั่นกรอง
-ระบบ Paperless
-สงเอกสารเพื่อพิจารณา
ผูอํานวยการ
พิจารณา
ผูอํานวยการพิจารณา
-เอกสารตนเรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง
อนุมัติ / ไมอนุมัติ / สั่งการ -ระบบ Paperless
/ใหความเห็น/ขอเสนอแนะ
เลขานุการ
ดําเนินการ
-ตรวจสอบเอกสารและ
-เอกสารตนเรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง
บันทึกคําสั่งการ
-ระบบ Paperless
เลขานุการ
ดําเนินการ
-ประสานการตอบรับ
-เอกสารตนเรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง
-บันทึกการับนัดหมาย
-แบบตอบรับ
-นัดหมายการเดินทางกับ -ขอมูลบันทึกการ
คนรถ
นัดหมาย
ผูอํานวยการ
ดําเนินการ
จัดทํา Power point
-เอกสารตนฉบับ
๑ วัน
เลขานุการ
นําเสนอ
- Power point

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๖

แนวทางการปฏิบัติการโตตอบทางโทรศัพท
การตอสายโทรศัพทใหผูบังคับบัญชาทั้งการตอออกและรับสายเขา และการโตตอบโทรศัพทมีขอควร
ปฏิบัติดังนี้
การรับโทรศัพท
๑. รั บ สายทั น ที เมื่ อมี เสี ย งโทรศั พ ท เรีย กเขาดัง เมื่ อ มี เสี ย งโทรศั พ ท เรีย กเข า อยาปลอ ยให เสี ย ง
โทรศัพทดังอยูเปนเวลานาน เพราะจะทําใหผูติดตอมาเขาใจวาไมมีผูรับ ทําใหวางสายไปเสียกอน และกรณี
เปนเรื่องสําคัญ จะทําใหเกิดความเสียหายได
๒. เมื่อรับสายแลว ใหกลาวคําวา “สวัสดี” และบอกชื่อและสถานที่อยูของผูรับ (บางครั้งอาจบอก
เพียงสถานที่) เพื่อใหผูมาติดตอ มีความมั่นใจวาเปนสถานที่ที่ตองการจะติดตอดวย
๓. การใชน้ําเสียงที่สุภาพและนุมนวล พูดใหชัดเจน และใชถอยคําใหเหมาะสม
๔. กรณีเปนการรับสายที่ตองการติดตอกับผูอื่นในหนวยงานเดียวกัน ตองรีบแจงใหผูนั้นทราบทันที
เพื่อไมใหผูที่ติดตอรอนาน หากผูนั้นยังไมสามารถรับสายไดทันที ควรแจงใหผูที่ติดตอทราบวาผูนั้น กําลังติด
ภารกิจอะไรอยู เชน กําลังใชสายโทรศัพทอยู เปนตน เพื่อใหผูที่ติดตอมาตัดสินใจวาจะรอสายหรือ ใหติดตอ
กลับหรือจะติดตอมาใหมภายหลัง
๕. กรณีเปนการรับสายที่ตองการติดตอกับผูบังคับบัญชาโดยตรง (กรณีที่ผูบังคับบัญชาอยู และไมมี
คําสั่ งที่ ป ระสงค จ ะรับ สายโทรศั พ ท ) ควรกลาวคําขอโทษ เพื่ อขอทราบถึ งชื่ อและสถานที่ ของผู ติด ต อมา
ตัวอยางเชน “ขอประทานโทษนะคะ (ครับ) ไมทราบวาใครจะเรียนสายดวย” หรือ “ไมทราบวาจะใหเรียน
ทานวาใครประสงคจะเรียนสายดวย” หรืออาจใชวิธีแนะนําชื่อตนเองกอน แลวรบกวนขอทราบนามของผู
ติดตอมา เชน ดิฉัน (ผม) ชื่อ.....................รบกวนขอทราบนามของทานคะ (ครับ) แลวจึงบอกใหผูติดตอมา
คอยสักครู ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองจดจําชื่อและสถานที่ของผูที่ติดตอมา แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบเพื่ อให ผูบั งคับ บั ญ ชาพิ จ ารณาตั ดสิ น ใจวาจะรับ สายนั้น หรือไม กรณี ผูบังคับ บัญ ชายิน ดีรับ สายนั้น ก็
สามารถโอนสายใหไดเลย แตควรแจงใหผูติดตอทราบวากําลังจะโอนสายนั้นใหผูบังคับบัญชา ซึ่งตองระวังกรณี
การโอนแลวสายหลุด หากสายหลุดแลวผูติดตอนั้นไดติดตอกลับมาใหม ตองกลาวคําขอโทษสําหรับกรณีสาย
หลุดดวย แตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมประสงคจะรับสายของบุคคลที่ติดตอเขามาเปนหนาที่ของเลขานุการที่
จะตองแจงใหผูติดตอเขามาทราบโดยวิธีการที่นุมนวลและไมเสียความรูสึก เชน อาจจะใชโทรศัพทเพื่อติดตอ
กลับภายหลัง หรือทานกําลังรีบจะไปประชุมและใหเรียนขอเบอรติดตอกลับไว เปนตน
๖. กรณีการรับโทรศัพทในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมอยู เราตองแจงใหผูติดตอมาทราบวา ผูบังคับบัญชา
ไมอยู และไมจําเปนตองบอกถึงสถานที่อยูของทานในขณะนั้น (ถาพิจารณาแลวไมเปนความลับ) เชน “ทานไม
อยูคะ (ครับ) ไปประชุมขางนอก..................” เปนตน อาจบอกกําหนดเวลากลับเขามายังที่ทํางานดวย เชน
“ทานอาจจะกลั บ เขามาประมาณ...............” เป น ตน ) ทั้ งนี้ เพื่ อให ผูติ ดต อเขามาพิจารณาวาจะดําเนิ น การ
อยางไร เชน “อาจจะติดตอเขามาใหม ติดตอทางมือถือ” เปนตน นอกจากนี้ เราจะตองแจงใหผูติดตอทราบวา
เรายินดีและเต็มใจที่จะรับใชผูติดตอเขามาอยางจริงใจ เชน “มีอะไรใหดิฉัน (ผม) รับใชหรือไมคะ (ครับ)” ซึ่ง

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๗

อาจเปนการบันทึกขอความ การปฏิบัติธุระแทนเทาที่จะสามารถทําได เพื่อใหผูที่ติดตอเขามาเกิดความรูสึกที่ดี
และรูสึกวาไมเสียเวลาเปลา
๗. กรณีที่ผูติดตอมา ตองการใหผูบังคับบัญชาติดตอกลับ จะตองจดรายละเอียด ชื่อ สถานที่ติดตอ
เบอร โ ทรศั พ ท ตลอดจนเรื่ อ งที่ ติ ด ต อ ไว รวมทั้ ง กํ า หนดเวลาที่ ป ระสงค จ ะให ติ ด ต อ กลั บ เพื่ อ มิ ให เกิ ด
ขอผิดพลาดได
๘. การจบการสนทนาทางโทรศัพท ควรจบดวยคําพูดที่สุภาพ และควรรอใหฝายที่ติดตอเขามาวาง
หูโทรศัพทกอนแลวจึงวางสายตามและจัดสายโทรศัพทใหเขาที่ใหเรียบรอย
การตอสายโทรศัพท
๑. มีสมาธิในการกดหมายเลขโทรศัพท เมื่อมีผูรับสายแลวใหกลาวคําวา “สวัสดี” พรอมแนะนําชื่อ
และสถานที่ ของตนเอง เช น “สวั ส ดี คะ” (ครั บ ).........ดิ ฉัน (ผม) ระบุ ชื่อ...................จาก..................... (ชื่ อ
หนวยงาน) แลวแจงความประสงคที่ตองการกับผูรับสาย
๒. การใชน้ําเสียง ตองสุภาพ นุมนวล พูดใหชัดเจนและใชถอยคําใหเหมาะสม
๓. กรณีเปนการตอโทรศัพทใหผูบังคับบัญชา หลังจากแนะนําตนเอง และหนวยงานแลว ใหบอกชื่อ
และตําแหนงของผูบังคับบัญชา วาประสงคจะติดตอกับผูใด หากบุคคลผูนั้นไมอยู จะตองสอบถามนามของผู
รับสาย รวมทั้งขอขอมูลวัน เวลา หรือสถานที่ที่จะติดตอบุคคลนั้นๆ ได หรือขอขอแนะนําในการติดตอ แลวจด
บันทึกไว เพื่อนําเรียนผูบังคับบัญชาใหทราบตอไป หรืออาจฝากหมายเลขโทรศัพทไวก็ได
๔. จบการสนทนาด ว ยคํ ากลาว “ขอบคุณ ” หรือคําพูดที่สุภ าพ แลววางสายโทรศัพทด วยกริยาที่
นุมนวล ไมทําใหเกิดเสียงกระแทก อันจะทําใหผูรับสายเกิดความรูสึกที่ไมดี และเสียภาพพจนของหนวยงาน
การบันทึกขอความที่ไดรับทางโทรศัพท มีขอควรปฏิบัติดังนี้ คือ
๑. สอบถามและบันทึกรายละเอียดการสนทนาใหไดใจความมากที่สุด เพื่อใหผูรับบันทึกนั้นสามารถ
เขาใจความหมายที่สื่อสารได
๒. บัน ทึกหมายเลขโทรศัพท ชื่อบุคคล สถานที่ ของผู ติดตอมา และของผูที่ตองการใหติดตอกลั บ
อยางชัดเจนและถูกตอง ควรมีการทบทวนระหวางการสนทนาดวย
๓. กรณีที่ใหติดตอกลับ เมื่อจดรายการบันทึกอยางละเอียดแลวใหนําใบบันทึกนั้นไปวางที่โตะทํางาน
ผูบังคับบัญชา ควรทําสําเนาไวดวย เพื่อคอยเตือนผูบังคับบัญชาหรือเปนขอมูลกรณีที่ผูบังคับบัญชาใหติดตอ
กลับ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๗๘

ขั้นตอนการเสนอเรื่องรับเขาจากภายนอก : กรณีรับโทรศัพทและประสานงาน
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

เลขานุการ

ดําเนินการ

รับเรื่องทางโทรศัพท

เลขานุการ

ดําเนินการ

ผูอํานวยการ

พิจารณา

เลขานุการ

ดําเนินการ

บันทึกขอมูลการติดตอ/
ประสานงาน
เสนอแฟมเพื่อให
ผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ
/ใหความเห็น/ขอเสนอแนะ
-บันทึกคําสั่งการ
-ประสานแจงเจาของเรื่อง
ภายนอก
-กรณีตอบปฏิเสธ แจง
หนวยงานเจาของเรื่อง
ตอบขัดของ หรือ ติด
ภารกิจ
-กรณีตอบรับ แจง
หนวยงานเจาของเรื่อง
ประสานรายละเอียด
ยืนยันกําหนดการนัด
หมาย
-จัดเอกสารใสแฟมและ
จัดลําดับวันตามตารางนัด
หมาย
-ดําเนินการตามคําสั่งการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
แบบบันทึก
ขอความทาง
โทรศัพท
แบบบันทึกฯ
แบบบันทึกฯ

-แบบบันทึกฯ
-แฟมตนเรื่อง
(กรณีรับนัดหมาย)
จัดลําดับวันตาม
ตารางนัดหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๓ นาที/เรื่อง

๓ นาที/เรื่อง
๕-๑๐ นาที/เรื่อง

๑๐ นาที/เรื่อง

๗๙

วิธีปฏิบัติในการนัดหมาย
การบันทึกนัดหมายนั้นไวเปนลายลักษณอักษร จะตองมีการการวางหลักเกณฑการเขาพบไวดวย มีขอ
ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ควรจดบันทึกการนัดหมายไวทุกครั้ง เพราะเปนสิ่งที่จําเปน และจะตองกระทําอยางรอบคอบดวย
ไมควรใชวิธีจดจําเพราะอาจเกิดขอผิดพลาดได
๒. การรับนัดหมายจากบุคคลภายนอก ตองขอทราบรายละเอียด ทั้ง ชื่อ ชื่อ-สกุล เรื่องที่นัดหมาย
วันเวลาที่ขอนัดหมายรวมถึงสถานที่นัดหมาย รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทและสถานที่ติดตอกลับเพื่อสอบถาม
และแจงนัดหมายใหตรงกับวันเวลาตามความประสงคของผูบังคับบัญชาในการรับนัดได
๓. การขอนั ด หมายให ผู บั งคั บ บั ญ ชาพบบุ ค คลภายนอก ซึ่ งอาจจะเป น บุ ค คลในระดั บ ที่ สู งกว า
ผูบังคับบัญชา ดังนั้นผูทําหนาที่เลขานุการจะตองขอคําปรึกษา จากผูบังคับบัญชาและจัดกําหนดวันเวลาที่
สะดวกในการขอนัดหมาย อยางนอย ๒ เวลา ซึ่งอาจจะระบุเวลาที่แนนอน หรือชวงเวลาเพื่อใหผูที่ติดตอเลือก
ไดสะดวกขึ้น เชน “วันจันทรที่ ๑๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. หรือวันอังคารที่ ๑๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.” หรือวันจันทรที่
๑๐ ขอชวงเชาหรือบายก็ได” เปนตน
๔. กรณีที่มีบุคคลมาติดตอโดยมิไดนัดหมาย ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองสอบถามกอนวา ไดมีการนัด
หมายไวลวงหนาหรือไม
๑) กรณีที่ไมไดมีการนัดหมายไว และผูบังคับบัญชาอยูในสํานักงาน ผูทําหนาที่เลขานุการจะตอง
เปนผูตัดสินใจในเบื้องตนอยางรวดเร็ววาสมควรจะใหพบผูบังคับบัญชาหรือไม
๒) ผู ทําหน าที่เลขานุ การจะต องใชวาทศิล ปในการพูดใหบุคคลนั้น เขาใจวา ผูบังคับ บัญ ชาติด
ภารกิจสําคัญอยูไมอาจใหเขาพบได ดังนั้นอาจขอใหฝากขอความเพื่อใหบังคับบัญชาพิจารณาและกําหนดวัน
นัดหมายในวันหลัง ซึ่งจะแจงใหทราบทางโทรศัพทอีกครั้งเปนตน
๓) สวนในกรณีที่พิจารณาแลวสมควรจะนําเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา วาจะอนุญาตใหเขา
พบหรือไม ผูทําหนาที่เลขานุการควรขอทราบชื่อหรือขอนามบัตรของผูนั้น รวมทั้งเรื่องที่ขอเขาพบดวย เพื่อนํา
เรียนผูบังคับบัญชาทราบในภายหลัง

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๘๐

การจัดเก็บเอกสาร
การจั ด เก็ บ เอกสารเป น หน า ที่ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของผู ทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก าร เพราะเป น ผู ที่
ผูบังคับบัญชาไววางใจในการเก็บเอกสารตางๆ ทั้งที่สําคัญและไมสําคัญ ดังนั้นเลขานุการ ควรจัดทําระบบเก็บ
เอกสารที่ มี เพื่ อสะดวกและงา ยในการค น หาและงายตอ การจั ดเก็ บ ดั งนั้ น ควรมี วิธีก ารแยกเอกสารตาม
ประเภทของเอกสารและจัดเก็บ ดังนี้
๑. เอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน
๒. เอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว สามารถแยกเปน
๒.๑ เอกสารที่ไมจําเปน หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาในระยะเวลาสั้นๆ เชน รางเอกสารที่เขียน
ดวยปากกาหรือดินสอ ประกาศตางๆ จดหมายเชิญประชุม เปนตน จัดเปนเอกสารประเภทที่ไมควรเก็บไว
๒.๒ เอกสารที่ มี ป ระโยชน หมายถึ ง เอกสารที่ มี ป ระโยชน เพื่ อ ใช ในการปฏิ บั ติ งานภายใน
ระยะเวลา ๔-๕ สัปดาห หลังจากพนระยะเวลานั้นพอสมควรแลว จัดเปนเอกสารที่ไมควรเก็บไว
๒.๓ เอกสารสําคัญ หมายถึงเอกสารที่มีคุณคาเปนระยะเวลานาน ตั้งแต ๕-๖ ป ขึ้นไป จัดเปน
เอกสารที่ควรเก็บไวตามเวลา เพื่อใชอางอิง
๒.๔ เอกสารที่มีคุณคาสูง หมายถึงเอกสารที่มีคุณคาหรือความสําคัญตอองคกรหรือผูบังคับบัญชา
หากสูญหายจะเปนผลเสียรายแรงตอองคกรหรือผูบังคับบัญชา เชน เอกสารทางดานกฎหมาย หนังสือสําคัญ
ตางๆ จัดเปนเอกสารที่ควรเก็บไวตลอดไป
๓. เอกสารที่ควรทําลาย หมายถึง เอกสารที่ไมมีความจําเปนตองใช และไมมีกฎหมายบังคับใหตอง
เก็บรักษาไว

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๘๑

ตารางนัดหมาย
คาบเชา/เวลา

รับประทานอาหารกลางวัน

ว/ด/ป

คาบบาย/เวลา

แบบบันทึกขอความทางโทรศัพท

วันที่
ขอความถึง
จาก

แบบบันทึกขอความทางโทรศัพท
เวลา
ผูรับเรื่อง

ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร
e-mail
 ติดตอกลับดวน
 เรื่องดวน
 จะติดตอกลับมาอีกครั้ง
ขอความ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

 มาขอพบ
 ฝากขอความไว
 อื่นๆ

๘๒

การสนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการ สมศ.
งานบริหารทั่วไปมีหนาที่ในการสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการ สมศ. ซึ่งมีกําหนดปฏิทินการ
ประชุม ๑ ครั้ง/เดือน โดยมีหนาที่ปฏิบัติดังนี้
๑. รวบรวมวาระการประชุมคณะกรรมการ สมศ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
๒. บันทึกขอมูลการเขารวมการประชุมของคณะกรรมการ สมศ. (ตัวชี้วัด ก.พ.ร.)
(๑) สรุปการเขารวมประชุม รายเดือน รายไตรมาส
(๒) เสนอ ผอ. รับทราบ ปละ ๒ ครั้ง
(๓) เผยแพรในเว็บไซต (๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)
๓. จัดการประชุมคณะกรรมการ สมศ.
(๑) จัดทําปฏิทินการจัดประชุมตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน (กอนเริ่มปงบฯ)
(๒) จัดการประชุม (๑ ครั้ง/เดือน)
๔. จัดเตรียมวาระการประชุมและสงใหคณะกรรมการ สมศ. ลวงหนา ๗ วันกอนวันประชุม
๕. สรุปมติการประชุม และสงใหคณะกรรมการ สมศ. พิจารณารับรอง
๖. จัดทํารายงานการประชุม เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับรอง
๗. จัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบเพื่อสืบคน
ทั้งนี้ ในปจจุบัน สํานักงานไดจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการ
ประชุม ดวยระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพื่อความสะดวกในการสืบคนขอมูลและเรียกดูไดอยางรวดเร็ว
เอกสารหลักฐาน
๑. ไฟลขอมูล
๒. เลมเอกสารประกอบการประชุม
๓. รายงานการประชุม
๔. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๘๓

ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ สมศ.
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ทุกภารกิจ

ดําเนินการ

- หารือวาระกับรองผูอํานวยการที่กํากับ - วาระการประชุม
ดูแล
- เอกสารประกอบ

ทุกภารกิจ
รองผูอํานวยการ
ทุกภารกิจ

ดําเนินการ
พิจารณา
ดําเนินการ

ผูอํานวยการ

พิจารณา

- จัดทําวาระการประชุม
- เสนอวาระเพื่อพิจารณา
- สงวาระและเอกสารประกอบ
- เอกสารสรุปเชิงสังเคราะหตอ ผอ.
พิจารณากอนประชุม ๑๓ วัน
- พิจารณาวาระและเอกสารประกอบ
การประชุมคณะกรรมการ สมศ.
- ติดตามและรวบรวมวาระการประชุม
- เสนอเพื่อพิจารณา

งานบริหารทั่วไป
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ดําเนินการ
พิจารณา
พิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ
งานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
- รวบรวมขอมูลสแกน จัดทําเปน
ไฟลขอมูล
- จัดสงทาง E-mail กอนกําหนดการ
ประชุม ๗ วัน
- จัดทําเลมเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อเตรียมการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการ สมศ.
งานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
- เบิกเบี้ยประชุมและคาเดินทาง (ถามี)
- จัดทําวาระเพิ่มเติมนอกเลม (ถามี)
- จัดทําใบลงชื่อเขารวมประชุม
- สนับสนุนการจัดประชุม
งานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
- จัดทํา (ราง) สรุปมติที่ประชุม
- จัดทํา (ราง) รายงานการประชุม
งานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
เสนอ (ราง) สรุปมติที่ประชุม และ (ราง)

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๑ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๓ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๑ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
- วาระเพิ่มเติมนอกเลม (ถา
มี)
- (ราง) สรุปมติที่ประชุม
- (ราง) รายงานการประชุม
- (ราง) สรุปมติที่ประชุม

๑ วัน

๑ วัน

๓ วัน

๘๔

๒ วัน
๓ วัน
๓ วัน

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

หน.ภอก.
พิจารณา
รายงานการประชุม เพื่อพิจารณา
รองผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ
งานบริหารทั่วไป ดําเนินการ
จัดสง (ราง) สรุปมติที่ประชุมใหกับ
คณะกรรมการพิจารณา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
- (ราง) รายงานการประชุม

(ราง) สรุปมติที่ประชุม

๒ วัน

๘๕

การสนับสนุนการจัดประชุม
กรณีการสรรหาคณะกรรมการ สมศ. กพพ. กพศ. กพอ. และผูอํานวยการ สมศ.
๑. การสนับสนุนการจัดประชุม กรณีสรรหาคณะกรรมการ สมศ.
พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
มาตรา ๕/๑ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “กพ
ม.”...
มาตรา ๕/๘ (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑกลางเกี่ยวกับการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอํานวยการ
พระราชกฤษฎี กาจั ด ตั้ งสํ า นั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา (องค ก าร
มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในดานการบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธาน
กรรมการการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการการอุดมศึกษา
(๓) กรรมการผู ทรงคุณ วุ ฒิ จํานวนไม เกิน หกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต งตั้งจากผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานการบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
ประธานกรรมการและกรรมการจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาบุ คคลเพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเป นประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนงแทนผู
ซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่ง
ตองสอดคลองกับหลักเกณฑกลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
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ระเบี ยบว าด วยหลั กเกณฑ แ ละวิ ธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ใน
คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๖ เมื่อมีเหตุที่สํานักงานจะสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนด
ในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติองคืการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ให
สํานักงานแจงให กพม. ทราบโดยเร็ว
การดําเนินการสรรหา
๑. สํานั กงานเสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาตามระเบี ยบฯ ขอ ๗
คณะหนึ่งจํานวน ๕ คน ประกอบดวย
๑.๑ ประธานอนุกรรมการ จํานวน ๑ คน
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับสํานักงาน มี
ความเปนกลางทางการเมือง และตองไมเปนคณะกรรมการ สมศ.
๑.๒ อนุกรรมการ จํานวน ๓ คน
แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับสํานักงาน หรือ
จากผูดํารงตําแหนงในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือผูแทนกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงานและมีความเปนกลาง
ทางการเมือง แตตองไมเปนคณะกรรมการ สมศ. โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูที่มิใช
ขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยู
ดวยไมนอยกวา ๑ คน
๑.๓ อนุกรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑ คน
จากผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑.๔ คณะกรรมการ สมศ. แตงตั้งเจาหนาที่ของ สมศ. เปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
สรรหา และใหแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีกตามความจําเปน
๒. คณะอนุกรรมการสรรหาประชุมเพื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา ปฏิทินการ
ดําเนินงาน การคัดเลือกบุคคล การสรุปผลการคัดเลือก และการจัดทําบัญชีรายชื่อ
๓. คณะอนุกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาฯ ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. คณะอนุกรรมการสรรหา ทาบทามบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม
กับภารกิจของ สมศ. ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวา
ดวยองคการมหาชน รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สมศ. พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
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๕. คณะอนุกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ไดตอบรับการทาบทามจากผูไดรับการสรรหา
เปนลายลักษณ อักษรแลว เพื่ อเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน ๒ เทาของ
จํานวนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตองสรรหา (ประธานกรรมการ จํานวน ๑ คน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน อางอิงตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. แกไขฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑)
๖. คณะอนุ กรรมการสรรหา เสนอรายชื่อพรอมดว ยเอกสารขอมูล แสดงประวัติสว นตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการทํางาน และผลงานตอคณะกรรมการ
สมศ. เพื่อพิจารณาคัดเลือก
๗. คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อพรอมดวยเอกสารขอมูลตอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป โดยใหมีเอกสารประกอบการพิจารณา ไดแก
๑) ประวัติการศึกษา
๒) ประวัติสวนตัว
๓) ประวัติการทํางานและผลงานในอดีต
๔) ชื่อเสียงเกียรติคุณ
๕) ผลงานวิชาการ
๖) วิสัยทัศนในการบริหาร
๗) หนังสือแสดงความยินยอม
๘) ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการทํางาน
๙) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
๘. ระยะเวลาการดําเนินการตองเสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการสรร
หา และหากมีเหตุจําเปนใหขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๖๐ วัน
๙. กรณี ไม อ าจดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ได ต ามกํ า หนดเวลา ให ค ณะกรรมการ สมศ. รายงาน
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) โดยเร็ว และให กพม. รายงานรัฐมนตรีพิจารณา
เสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งตอไป
๑๐. คณะกรรมการ สมศ. อาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสรรหาจัดทําบั ญชีรายชื่อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมจะเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนบัญชีรายชื่อสํารองไว เพื่อใชใน
กรณีที่มีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระก็ไดตามความเหมาะสม
กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ และคณะกรรมการ
สมศ. เลือกใชบัญชีรายชื่อสํารองเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเสนอรายชื่อตอ
รัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน เพื่อใหรัฐมนตรีพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เวนแตในกรณีที่
วาระของกรรมการเหลือไมถึง ๑๘๐ วัน คณะกรรมการจะไมเสนอรายชื่อก็ได
๑๑. เมื่อดําเนิน การสรรหาเสร็จสิ้น แลว ใหสํานั กงานแจงรายชื่อคณะกรรมการที่ได รับการแตงตั้ ง
พรอมกับระเบียบการสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให กพม. ทราบดวย
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ขั้นตอนการดําเนินงานการสรรหา
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
สายงาน
ดําเนินการ เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหแตงตั้ง - วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
- เอกสารประกอบ

หนง. บท.
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.

จัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอ
คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาตาม
มติที่ประชุม
ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหา
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ
ผอ.
พิจารณา ลงนามหนังสือเชิญประชุม
คณะอนุ
พิจารณา ประชุมพิจารณาอํานาจหนาที่ ขั้นตอน
กรรมการสรรหา
และวิธีการสรรหา ปฏิทินการ
ดําเนินงาน การคัดเลือกบุคคล การ
สรุปผลการคัดเลือก และการจัดทํา
บัญชีรายชื่อ
หนง. บท. ดําเนินการ ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
หน. ภอก.
สรรหา
รอง ผอ./ผอ.
คณะอนุ
ดําเนินการ ทาบทามผูมีความรูความสามารถ และ
กรรมการสรรหา
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
/สํานักงาน
หนง. บท. ดําเนินการ รวบรวมรายชื่อผูที่ไดตอบรับการ
หน. ภอก.
ทาบทาม
หนง. บท. ดําเนินการ - นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ
หน. ภอก.
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ
ผอ.
พิจารณา ลงนามหนังสือเชิญประชุม
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา

๑ วัน

คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา
หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๓ วัน
๑ วัน

มติที่ประชุม

๓ วัน

- ใบสมัคร
- หนังสือเชญ

๔๕ วัน

เอกสารการตอบรับ

๓ วัน

หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม

๓ วัน

๑ วัน

๘๙

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
สายงาน
พิจารณา

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

คณะอนุ
กรรมการสรรหา
คณะอนุ
ดําเนินการ
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

ประชุมพิจารณาบุคคลที่ไดตอบรับการ เอกสารการตอบรับ
ทาบทาม
เสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตอ
- วาระการประชุม
๑ วัน
คณะกรรมการ สมศ. พิจารณา
- เอกสารประกอบ
พิจารณาและเสนอรายชื่อผูไดรับการ เอกสารประกอบการ
๑ วัน
คัดเลือกตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอ พิจารณา
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหแตงตั้งตอไป
หนง. บท. ดําเนินการ จัดสงรายชื่อและเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการ
๒ วัน
หน. ภอก.
พิจารณาตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
พิจารณา
รอง ผอ./ผอ.
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหแตงตั้ง
ตอไป
หมายเหตุ อางอิงเอกสารหลักฐาน
๑. พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๙๐

๒. การสนับสนุนการจัดประชุม กรณีสรรหาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ และ
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกโดย
ยอวา กพพ.
มาตรา ๒๕/๑ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา
เรียกโดยยอวา กพศ.
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียกโดย
ยอวา กพอ.
ขอกําหนดคณะกรรมการบริหาร สมศ. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง การแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และการประชุมของคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการ กพพ. กพอ. และ กพศ. มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน…”
ขั้นตอนการดําเนินงานการสรรหา
ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
สายงาน
ดําเนินการ เสนอคณะกรรมการ สมศ. ใหแตงตั้ง - วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
- เอกสารประกอบ

หนง. บท.
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.

จัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอ
คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาตาม
มติที่ประชุม
ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหา
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา

๑ วัน

คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหา
หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน
๑ วัน

๙๑

ผูรับผิดชอบ
ผอ.
คณะอนุ
กรรมการสรรหา

แผนภูมิ
สายงาน
พิจารณา
พิจารณา

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ลงนามหนังสือเชิญประชุม
ประชุมพิจารณาอํานาจหนาที่ ขั้นตอน
และวิธีการสรรหา ปฏิทินการ
ดําเนินงาน การประชาสัมพันธ ใบ
สมัคร เกณฑการพิจารณา
หนง. บท. ดําเนินการ ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
หน. ภอก.
สรรหา
รอง ผอ./ผอ.
- สํานักงานจัดทําประกาศรับสมัคร
เสนอผูอํานวยการลงนาม
- ประชาสัมพันธประกาศรับสมัคร
- เผยแพร www.onesqa.or.th
- เผยแพรสื่อหนังสือพิมพ
- ทําหนังสือขอความอนุเคราะหการ
ประชาสัมพันธถึงหนวยงานภายนอก
(สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตน
สังกัด หนวยงานภาคเอกชน สมาคม)
- สํานักงานทําหนังสือแจง
คณะกรรมการ สมศ. เพื่อใหเสนอ
รายชื่อ
คณะกรรมการ พิจารณา เสนอรายชื่อ
สมศ.
ดําเนินการ
หนง. บท. ดําเนินการ ฝายเลขานุการประชุม สรุปการจัดทํา
หน. ภอก.
เอกสาร และจัดสงสรุปรายชื่อพรอมใบ
รอง ผอ./ผอ.
สมัครของผูสมัครทั้งหมดให
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
กอนการประชุม
หนง. บท. ดําเนินการ - นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ
หน. ภอก.
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ
ผอ.
พิจารณา ลงนามหนังสือเชิญประชุม
คณะอนุ
พิจารณา ประชุมพิจารณาบุคคลตามที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๓ วัน
๑ วัน

มติที่ประชุม

๓ วัน

รายชื่อ

๑๕ วัน

- รายชื่อ
- เอกสารประกอบ

๗ วัน

หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม
- รายชื่อ

๓ วัน
๑ วัน
๙๒

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
สายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรรมการสรรหา

คุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัคร และ
ขอกําหนดคณะกรรมการบริหาร สมศ.
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาฯ
คณะอนุ
ดําเนินการ สรุปเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตอ
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการ สมศ. พิจารณา
หนง. บท. ดําเนินการ เสนอวาระการประชุมตอ
หน. ภอก.
คณะกรรมการ สมศ.
รอง ผอ./ผอ.
คณะกรรมการ พิจารณา การแตงตั้งคณะกรรมการ กพพ. /
สมศ.
กพศ./ กพอ. ตามหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาฯ
หนง. บท. ดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งประธานและ
หน. ภอก.
กรรมการ กพพ. /กพศ. / กพอ.
รอง ผอ./ผอ.
ประธาน
พิจารณา เสนอประธานกรรมการ สมศ. ลงนาม
กรรมการ สมศ.

เอกสารที่เกี่ยวของ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- เอกสารประกอบ/ใบสมัคร

- เอกสารประกอบ

๑ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการ
พิจารณา

๑ วัน

คําสั่งแตงตั้งประธานและ
กรรมการ กพพ. /กพศ. /
กพอ.
คําสั่งแตงตั้งประธานและ
กรรมการ กพพ. /กพศ. /
กพอ.

๑ วัน

๓ วัน

หมายเหตุ อางอิงเอกสารหลักฐาน
๑. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ขอกําหนดคณะกรรมการบริหาร สมศ. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง
การพนจากตําแหนง การแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วาง และการ
ประชุ ม ของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๙๓

๓. การสนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา กรณีสรรหาผูอํานวยการ สมศ.
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
มาตรา ๒๗/๑ ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน
หากดํ าเนิน การไม แล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดั งกล าวให คณะกรรมการรายงานผลให กพม. เพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
มาตรา ๒๙ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง เปนผูบริหารกิจการของสํานักงาน ภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
การสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ
กลางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๙/๑ ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมองคการมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
สํานักงานตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน สามารถทํางานใหแกสํานักงานได
เต็มเวลา และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชนรวมทั้งตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๒) ไมเปนเจาหนาที่ ลูกจาง ที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสํานักงาน
(๓) ไมประกอบกิจการซึ่งมีสภาพเปนการแขงขันกับกิจการของสํานักงานหรือเปนผูมีสวนได
เสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมทั้งจะตองไมเขาไปเกี่ยวของกับ
การรับรองมาตรฐานหรือการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ต นเปน ผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหน าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
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(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๐
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเทาที่มีอยู โดยไมนับรวมผูอํานวยการ
การขาดคุณสมบัติเพราะมีอายุเกินหกสิบหาปบริบูรณ ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจาง
มาตรา ๓๔ ภายใต บังคับ มาตรา ๔๓ วรรคสองและวรรคสาม ใหผู อํานวยการมีห นาที่ บริห าร
กิ จ การของสํ านั ก งานให เป น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข องสํ านั ก งาน ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ข อ กํ าหนด
ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง รวมทั้ง
ใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ เพื่อให
การดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจํ าป เกี่ ย วกับ ผลการดํ าเนิ น งานด านต าง ๆ ของสํ านั ก งาน รวมทั้ ง
รายงานการเงินตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรับ ปรุ งกิ จ การและการดํ าเนิ น งานของสํ านั ก งานให มี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของสํานักงานตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน
หลักเกณฑการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชน
อางอิงตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑. เมื่อมีเหตุที่องคการมหาชนจะสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชนตามที่กําหนดในมาตรา ๒๙ และ
มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติมใหองคการมหาชนแจงให
กพม. ทราบโดยเร็ว
๒. การแตงตั้งผู อํานวยการองค การมหาชนเป นอํ านาจของคณะกรรมการองค การมหาชน ตามที่
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด และจะตองทําเปน
ระเบียบ
เนื้ อหาของระเบี ย บการสรรหาผู อํ านวยการองค การมหาชนประกอบด ว ยหลั ก เกณฑ การแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชน หนาที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ปฏิทินการสรรหา
ขั้นตอนและวิธีการสรรหา พรอมทั้งอัตราเบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการฯ
๓. องคการมหาชนเริ่มกระบวนการสรรหาผูอํานวยการไวลวงหนาเปนเวลาสี่เดือนกอนจะมีการพน
จากตําแหนงตามวาระ (ยกเวนกรณีการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม)
๔. พระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก ารมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม กํ า หนดให ก ารแต ง ตั้ ง
ผูอํานวยการองคการมหาชนตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองแตงตั้ง และหาก
คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ
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มีเหตุผลจําเปนใหคณะกรรมการองคการมหาชนขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน หากดําเนินการไมแลว
เสร็ จภายในระยะเวลาดั งกล าวให คณะกรรมการฯ รายงาน กพม. โดยเร็ ว และ กพม. รายงานรั ฐ มนตรี ผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งพิจารณาเสนอรายชื่อใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
๕. องค ประกอบของคณะอนุ กรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชน ประกอบดวยประธาน
อนุกรรมการหนึ่ งคน อนุ กรรมการสี่คน ในจํานวนนี้ให มีผูแทนของสํานั กงาน ก.พ.ร เปน อนุกรรมการโดย
ตําแหนงหนึ่งคน และมีเจาหนาที่องคการมหาชนเปนเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชน แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการมหาชน และมีความเปนกลางทางการเมือง
อนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชน จะเปนโดยตําแหนง ซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงใน
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือผูแทนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
องคการมหาชน เชน ผูแทนสมาคม เปนตน หรือจะเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิดานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานขององคการมหาชน และมีความเปนกลางทางการเมือง ซึ่งอาจเปนกรรมการขององคการ
มหาชนนั้น ก็ได โดยในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยไมนอยกวาหนึ่งคน
ผูเ ปนอนุกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ จะตองไมเปนผูเขารับการสรรหาเปน
ผูอํานวยการ โดยในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาฯ และเลขานุการอนุกรรมการสรรหาฯ เปนผูเขารับการสรรหาเปน
ผูอํานวยการใหเปนเหตุพนจากการเปนอนุกรรมการสรรหาฯ
๖. คณะกรรมการองคการมหาชนอาจพิจารณากําหนดวิธีการสรรหาผูอํานวยการไดหลายวิธีแลวแต
กรณี เชน วิธีการประกาศรับสมัครทั่วไป ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการประกาศที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีคุณสมบัติ
ไดรับทราบโดยทั่วกัน หรือใหบริษัทเอกชนที่มีวิชาชีพดานการสรรหาบุคลากรคัดสรรมาใหเลือก หรือใชวิธีการ
ทาบทามเจาะจงตัวบุคคล เปนตน
กรณีผูอํานวยการที่ดํารงตําแหนงครบวาระแรก และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้น
ไป มี ผ ลงานเป น ที่ ป ระจั ก ษ และคณะกรรมการองค ก ารมหาชนเห็ น ว าการจ า งผู อํ านวยการเดิ ม จะเกิ ด
ประโยชนแกองคการมหาชน คณะกรรมการองคการมหาชนอาจพิจารณาเห็นสมควรใหดํารงตําแหนงในวาระ
ที่สองได ในการนี้องคการมหาชนตองเสนอวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงิ น ค า ตอบแทนผู อํานวยการองค การมหาชน ให รั ฐ มนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ ง
องคการมหาชน พิจารณาเห็นชอบ แลวแจงให กพม. ทราบกอนทําสัญญาการจาง
๗. ใหคณะอนุกรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชนไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับอัตรา
เบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการองคการมหาชนแตงตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
มหาชนนั้น
๘. ในกรณี ที่มีปญ หาเกี่ยวกับการปฏิบั ติ ใหประธานอนุ กรรมการสรรหาฯ เป นผูวินิจฉัยชี้ขาด คํา
วินิจฉัยของประธานอนุกรรมการสรรหาฯ ใหถือเปนที่สุด
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ขั้นตอนการสรรหา
๑. คณะกรรมการองคการมหาชนกําหนดวัต ถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ตลอดจนกรอบวงเงินคาตอบแทนผูอํานวยการองคการมหาชน เสนอรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งฯ พิจารณาเห็นชอบ แลวแจงให กพม. ทราบกอนเริ่มการสรรหา เพื่อความโปรงใส และเพื่อประโยชนใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตอไปดวย
กรอบวงเงินคาตอบแทนผูอํานวยการองคการมหาชนตองเปนไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด
เมื่อ กพม. แจงรับทราบวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบวงเงิน
คาตอบแทนผูอํานวยการองคการมหาชนแลว จึงดําเนินการสรรหาได
๒. ใหคณะกรรมการองคการมหาชนแตงตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการมหาชนมี
หนาที่พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลผูมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติ และคุณลักษณะใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงผูอํานวยการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่ มเติม
และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชน
๓. คณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ ดํ า เนิ น การสรรหา โดยการเสาะหา คั ด เลื อ กและกลั่ น กรอง
ในลั ก ษณะที่ เ ข ม ข น และเป น พิ เ ศษ รวมทั้ ง ใช วิ ธี ก ารที่ ล ะเอี ย ดถี่ ถ ว นตามที่ ร ะเบี ย บกํ า หนด เช น
ใหมกี ารแสดงวิสัยทัศน หรือนําเสนอแผนการบริหารองคการมหาชน เปนตน
๔. เมื่อดําเนินการสรรหาแลวเสร็จใหคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอผลการสรรหาตอคณะกรรมการ
องคการมหาชน
สัญญาจางตองประกอบดวยวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจนกรอบ
วงเงินคาตอบแทนผูอํานวยการ ทั้งนี้ กรอบวงเงินคาตอบแทนผูอํานวยการตองเปนไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี
กําหนด
ผูที่ไดรับการสรรหาเปนผูอํานวยการองคการมหาชนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
กําหนดไวพระราชบั ญ ญั ติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราช-กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชน
๕. คณะกรรมการองคการมหาชนใชการเจรจาตอรองเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่นที่เหมาะสมในชวงของขั้นต่ําและขั้นสูงของผูอํานวยการฯ ที่กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี
การกําหนดอัตราคาตอบแทนพื้นฐานในสวนของเงินเดือนประจําในระยะเริ่มแรกไมควรกําหนดไวให
ใกลเคียงกับขั้นสูงสุด เพื่อใหสามารถปรับอัตราคาตอบแทนดังกลาวไดตามผลงานเปนระยะ ตลอดอายุสัญญา
๖. คณะกรรมการองคการมหาชนเสนอชื่อผูเหมาะสมจะเปนผูอาํ นวยการองคการมหาชนใหรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชกฤษฎี กาจัด ตั้ งรับ ทราบ พรอมกับ สั ญ ญาการจ างผูอํานวยการองค การมหาชนเพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
๗. ใหองคการมหาชนแจงชื่อผูอํานวยการ พรอมสงสําเนาสัญญาจางผูอํานวยการองคการมหาชนเปน
เอกสารลับ เพื่อ กพม. ทราบดวย
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คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๙๗

ขั้นตอนการดําเนินงานการสรรหา
ผูรับผิดชอบ
หนง. บท.
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
ผอ.
คณะกรรมการ
สมศ.

แผนภูมิ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวของ
สายงาน
ดําเนินการ - นัดหมายประชุมคณะกรรมการ สมศ. หนังสือเชิญประชุม
- จัดทําหนังสือเชิญ
พิจารณา
พิจารณา

ลงนามหนังสือเชิญประชุม
- กําหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ตลอดจน
กรอบวงเงินคาตอบแทนผูอํานวยการ
- เสนอรัฐมนตรีรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งฯ พิจารณาเห็นชอบ
- แจงให กพม. ทราบกอนเริ่มการสรร
หา
ดําเนินการ - ทําหนังสือเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
- ทําหนังสือแจง กพม. ทราบ เมื่อมี
เหตุที่จะตองสรรหาผูอ ํานวยการ
พิจารณา หนังสือแจง กพม. ทราบ
ดําเนินการ - นัดหมายประชุมคณะกรรมการ สมศ.
- จัดทําหนังสือเชิญ
35

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๓ วัน
๑ วัน

หนังสือแจง กพม.

๑ วัน

หนังสือแจง กพม.
หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน
๑ วัน
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หนง. บท.
หน. ภอก.

รอง ผอ./ผอ.
หนง. บท.
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
ผอ.
พิจารณา
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.

ลงนามหนังสือเชิญประชุม
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา

หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอ
คําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาตาม คณะอนุกรรมการสรรหา
มติที่ประชุม
ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คําสั่งแตงตั้ง
สรรหา
คณะอนุกรรมการสรรหา
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ หนังสือเชิญประชุม
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๓ วัน
๑ วัน
๑ วัน

๑ วัน
๑ วัน

๙๘

ผูรับผิดชอบ
ผอ.
คณะอนุ
กรรมการสรรหา

แผนภูมิ
สายงาน
พิจารณา
พิจารณา

ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
ที่ประชุม
ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
ที่ประชุม

ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
ที่ประชุม
ผอ.
พิจารณา
คณะอนุ
พิจารณา
กรรมการสรรหา

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
ลงนามหนังสือเชิญประชุม
พิจารณาแนวทางการสรรหา การรับ
สมัคร และรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา โดยการเสาะหา การคัดเลือก
และกลั่นกรอง ขั้นตอนและวิธีการ การ
แสดงวิสัยทัศนและ/หรือนําเสนอ
แผนการบริหาร
ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
สรรหา
ฝายเลขานุการประชุม สรุปการจัดทํา
เอกสาร และจัดสงสรุปรายชื่อพรอมใบ
สมัครของผูสมัครทั้งหมดให
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
กอนการประชุม
- นัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหา
- จัดทําหนังสือเชิญ
ลงนามหนังสือเชิญประชุม
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามที่
กําหนด
- สรุปเสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
ตอคณะกรรมการ สมศ. พิจารณา
- นัดหมายประชุมคณะกรรมการ สมศ.
- จัดทําหนังสือเชิญ
ลงนามหนังสือเชิญประชุม
เสนอวาระการประชุมตอ
คณะกรรมการ สมศ.

ฝายเลขานุการ ดําเนินการ
ที่ประชุม
ผอ.
พิจารณา
หนง. บท. ดําเนินการ
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
คณะกรรมการ พิจารณา ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก
สมศ.
ผูอํานวยการ และ/หรือรับฟงการแสดง

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวของ
หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
๓ วัน
๑ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ
- สรุปรายชื่อ
- เอกสารการสมัคร

๑ วัน
๓-๕ วัน

หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม
- รายชื่อ
- เอกสารประกอบ/ใบสมัคร

๓ วัน
๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม

๑ วัน

หนังสือเชิญประชุม
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๓ วัน
๑ วัน

- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบ

๑ วัน

๙๙

ผูรับผิดชอบ

แผนภูมิ
สายงาน

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

วิสัยทัศนและ/หรือนําเสนอแผนการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการ

หนง. บท.
หน. ภอก.
รอง ผอ./ผอ.
ประธาน
พิจารณา
กรรมการ สมศ.
คณะกรรมการ พิจารณา
สมศ.

เสนอประธานกรรมการ สมศ. ลงนาม

เจรจาอัตราเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่นของ พรอมกับสัญญาจาง
ของผูอํานวยการ
คณะกรรมการ พิจารณา จัดสงหนังสือแจงผลการพิจารณา
สมศ.
ดําเนินการ คัดเลือกผูอํานวยการ พรอมกับสัญญา
จาง ใหกับรัฐมนตรีรับทราบ
สํานักงาน/ผูที่ ดําเนินการ แจงชื่อผูอํานวยการ พรอมสงสําเนา
ไดรับมอบหมาย
สัญญาจางผูอํานวยการเปนเอกสารลับ
ใหกับ กพม. ทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ

คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการ

๑ วัน

คําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการ

๓ วัน

สัญญาจาง

๑ วัน

- หนังสือนําสง
- สัญญาจาง (ลับ)

๑ วัน

- หนังสือนําสง
- สัญญาจาง (ลับ)

๑ วัน

เอกสารหลักฐาน
๑. พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสํ านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
๓. คูมือการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองคการมหาชน
๔. คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
๕. เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา

คูมือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป ภารกิจอํานวยการ

๑๐๐

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน งานนิติการ
ภารกิจอานวยการ
สานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ฉบับปรับปรุงสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คานา
การปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานของงานนิติการ ภารกิจอานวยการ สานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของงานนิติการ ภารกิจอานวยการ
มีลักษณะงาน (Job description) ประกอบด้วยการดาเนินการจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาๆ
ทั้ง การดาเนิน การยกร่า งระเบีย บ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสานักงาน
การให้คาปรึกษา ให้ความเห็นทางกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ การดาเนินงานด้านคดีความ
การดาเนินการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์ ชี้แจง ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ร่วมรับผิดชอบในงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะผู้ จั ดทาหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่า แนวทางการปรั บปรุ งคู่ มื อการปฏิบัติงานเล่ มนี้ จะเป็น ประโยชน์
ในการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานต่อไป
งานนิติการ ภารกิจอานวยการ
กันยายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ภารกิจงานนิติการ
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการความคาดหวัง
ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ปัญหา อุปสรรค
ออกแบบกระบวนการใหม่

๑
๒
๕
๗
๙
๑๑

๑

ภารกิจของงานนิติการ ภารกิจอานวยการ
สานักสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามข้อ บัง คับ สานัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึก ษา (องค์ก ารมหาชน) ว่า ด้ว ย
การจัดแบ่งส่วนงาน การบริหารและขอบเขต หน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ งานนิติการ ภารกิจอานวยการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ ดาเนินการจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา ดาเนินการยกร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ของสานักงาน ดาเนินการให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ดาเนินงานด้านคดีความ ดาเนินการสอบสวนทางวินัย
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งการติดต่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
กระบวนการทางานของงานนิติการจึงประกอบด้วย ๕ กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการที่ ๑ การจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
กระบวนการที่ ๒ การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
กระบวนการที่ ๓ การให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
กระบวนการที่ ๔ การดาเนินงานด้านคดีความ
กระบวนการที่ ๕ การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ

๒

กลุ่มผูร้ ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกาหนดความต้องการความคาดหวัง

๓

๑. กลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
ชื่อกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการที่ ๑ การจัดทานิติกรรม บุคลากรภายในสานักงาน
ความถูกต้องตามกฎหมายของสัญญา
สัญญาและการบริหารสัญญา
คู่สัญญา
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการความคาดหวัง
คู่สัญญา
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด
๒. กลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
ชื่อกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการที่ ๒ การยกร่างระเบียบ บุคลากรภายในสานักงาน
ความทันสมัย ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย ดาเนินการได้ทัน
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง
ตามกาหนด และต้องไม่นาหลักการของราชการมาใช้
หลักเกณฑ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการความคาดหวัง
บุคลากรภายในสานักงาน
ความทันสมัย ถูกต้อง สอดคล้องตามกฎหมาย
คณะกรรมการ สมศ. คณะอนุกรรมการ
คณะทางานต่างๆ

๔

๓. กลุม่ ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
ชื่อกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการที่ ๓ การให้คาปรึกษา บุคลากรภายในสานักงาน
ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ผู้ขอคาปรึกษา ผู้ขอความเห็นจากภายนอก
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด
สานักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการความคาดหวัง
บุคลากรภายในสานักงาน
ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
คณะกรรมการ สมศ. คณะอนุกรรมการ
คณะทางานต่างๆ
๔. กลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการดาเนินงานด้านคดีความ
ชื่อกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการที่ ๔ การด าเนิ น งาน บุคลากรภายในสานักงาน
ด้านคดีความ
ผู้ร้องขอภายนอกสานักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากรภายในสานักงาน
คณะกรรมการ สมศ. คณะอนุกรรมการ
คณะทางานต่างๆ

ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด
ความต้องการความคาดหวัง
ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย

๓

๕. กลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง
ประสานงานต่างๆ
ชื่อกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ความต้องการความคาดหวัง
กระบวนการที่ ๕ การสอบสวนวินัย บุคลากรภายในสานักงาน
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์
ผู้รอ้ งขอภายนอกสานักงาน
ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากรภายในสานักงาน
คณะกรรมการ สมศ. คณะอนุกรรมการ
คณะทางานต่างๆ

ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด
ความต้องการความคาดหวัง
ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย

๕

ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖

จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อกระบวนการ

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านประสิทธิภาพ
ข้อกาหนดด้านกฏหมาย
ความคุ้มค่า

ข้อกาหนดที่สาคัญ
(มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน)

กระบวนการที่ ๑ การจัดทานิติกรรม - บุคลากรภายในสานักงาน
สัญญาและการบริหารสัญญา
- คู่สัญญา

คู่สัญญา

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ของนิติกรรมสัญญานั้นๆ อย่างคุ้มค่า

กระบวนการที่ ๒ การยกร่างระเบียบ - บุคลากรภายในสานักงาน
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง
หลักเกณฑ์
กระบวนการที่ ๓ การให้คาปรึกษา - บุคลากรภายในสานักงาน
ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ - ผู้ขอคาปรึกษา ผู้ขอ
ความเห็นภายนอกสานักงาน
กระบวนการที่ ๔ การดาเนินงาน
- บุคลากรภายในสานักงาน
ด้านคดีความ
- ผู้ร้องขอภายนอกสานักงาน

บุคลากรภายในของ
สานักงานและ
คณะกรรมการต่างๆ
บุคลากรภายใน
สานักงาน

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นปัจจุบันทันสมัย ถูกต้องและสอดคล้อง
ของเรื่องนั้นๆ
ตามกาหนด

บุคลากรภายใน
สานักงานและ
คณะกรรมการต่างๆ

ความถูกต้องและมีผล
ทางกฎหมาย

กระบวนการที่ ๕ การสอบสวนวินัย
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์
ชี้แจง ประสานงานต่างๆ

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ของ
ของเรื่องนั้นๆ
ความเห็นทางกฎหมาย
และการปฏิบัติ
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นธรรมทาง
ของกรณีนั้นๆ
กฎหมายและผลทางสังคม

ถูกต้องและทันกาหนด

ความถูกต้องและมีผล
ทางกฎหมาย

- บุคลากรภายในสานักงาน บุคลากรภายใน
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นธรรมทาง
ความถูกต้องและมีผล
- ผู้ร้องขอภายนอกสานักงาน สานักงานและ
ของกรณีนั้นๆ
กฎหมายและผลทางสังคม ทางกฎหมาย
คณะกรรมการต่างๆ

๗

ตัวชีว้ ัดกระบวนการ

๘

กาหนดตัวชี้วัดกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน)
ความถูกต้องและทันกาหนดของการจัดทานิติกรรมสัญญา
และการบริหารสัญญา
ความถูกต้องและสอดคล้องตามกาหนดของการยกร่าง
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
ความถูกต้องและมีผลทางกฎหมายของการให้คาปรึกษา
ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
ความถูกต้องและมีผลทางกฎหมายของการดาเนินงาน
ด้านคดีความ
ความถูกต้องและมีผลทางกฎหมายของการสอบสวนวินัย
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงาน
ต่างๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายของงานนิติการ

ร้อยละเฉลี่ยของนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
ที่ดาเนินการได้ถูกต้องและทันกาหนด
ระดับความสาเร็จเฉลี่ยของการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
ร้อยละเฉลี่ยของการให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติที่มีความถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านคดีความ

ร้อยละ ๙๒

ระดับความสาเร็จของการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ

ความสาเร็จของการดาเนินการเฉลี่ย

ความสาเร็จของการยกร่างเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๒
ความสาเร็จของการดาเนินการเฉลี่ย

๙

ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

๑๐

ประเด็นปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญ
ขั้นตอน
การจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา

การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง
หลักเกณฑ์

ประเด็นปัญหาที่พบ
- ความถูกต้องของข้อมูล
- ระยะเวลากระชั้นชิด
- ปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับกาหนดเวลา

- ความชัดเจนและแนวนโยบาย
- ความต้องการของรูปแบบและเนื้อหา
- กาหนดระยะเวลากระชั้นชิด
- ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
การให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
- ความถูกต้องของข้อมูล
- ระยะเวลากระชั้นชิด
- ปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับกาหนดเวลา
- หลักการเน้นบริการ
การดาเนินงานด้านคดีความ
- ความถูกต้องของข้อมูล
- ระยะเวลากระชั้นชิด
- ปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับกาหนดเวลา
- หลักการเน้นบริการ/ประสานงานภายนอก
การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง - หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประสานงานต่างๆ
- ความรู้และความเข้าใจของคาสั่งการ
- กาหนดระยะเวลา
- ผลกระทบต่อชีวิตและสังคม

แนวทางการแก้ไข
- ให้ต้นเรื่องยืนยันความถูกต้องก่อนการดาเนินงาน
- พิจารณาตามมาตรฐาน
- ตามศักยภาพและทรัพยากร
- รอคอยความชัดเจน ปล่อยวาง
- จัดประชุมและรับฟังข้อความเห็นอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาตามมาตรฐาน
- พิจารณาตามการนัดหมาย
- ให้ ต้นเรื่องยืนยันความถูกต้อง
- พิจารณาตามมาตรฐาน
- ตามศักยภาพและทรัพยากร
- บ่มเพาะความรู้และแสวงหาโอกาส
- ประสานงานและยืนยันความถูกต้องจากบุคคลภายนอก
- พิจารณาตามมาตรฐาน
- ตามศักยภาพและทรัพยากร
- บ่มเพาะความรู้และแสวงหาโอกาส
- กาหนดโดยผู้มีอานาจ
- ให้ข้อมูลและส่งเสริมการทาบุญ
- เรียนรู้และสงบนิ่ง พึ่งพิงความสงบทางใจ
- ออกกาลังกาย ใส่ใจสุขภาพ และบ่มเพาะสร้างมูลค่าในวิชาชีพ

๑๑

ออกแบบกระบวนการใหม่
(Flow Chart)

๑๒

การจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
รับเรื่องการจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา

พิจารณารายละเอียดต่างๆ เช่น
ชนิดสัญญา รายละเอียดและ
เงื่อนไขตามที่กาหนด

ไม่ผ่าน

ส่งคืนต้นเรื่อง

ผ่าน

ยกร่างสัญญาและตรวจสอบ

ประสานลงนามคู่สัญญา/ลงนาม

พิจารณาตรวจสอบ
สัญญาก่อนเสนอผู้มี
อานาจลงนาม

ผ่าน

ส่งคืน จัดเก็บในระบบและ
เสนอผู้รับผิดชอบนาเบิกงวดที่ ๑

ไม่ผ่าน

เรียกคูส่ ัญญามา
ดาเนินการเพิ่มเติม

๑๓

ชื่อกระบวนการ การจัดทานิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ ร้อยละเฉลี่ยของนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่ดาเนินการได้ถูกต้องและทันกาหนด (รวมระยะเวลา : ๑๙ วัน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

พิจารณารายละเอียดต่างๆ
เช่น ประเภทสัญญา
รายละเอียดและเงื่อนไข

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑ วันทาการ/สัญญา

- พิจารณาต้นเรื่อง
- หารือผู้บังคับบัญชา
- เสนอความเห็นแนวทาง
การดาเนินการเบื้องต้น

- เอกสารต้นเรื่อง

๒ วันทาการ/สัญญา

- พิจารณารายละเอียดต่างๆ
เช่น รูปแบบของสัญญา
รายละเอียดทางกฎหมายที่
จาเป็นต้องระบุไว้ในนิติกรรม
สัญญานั้นๆ และข้อเสนอ
เพิ่มเติมของนิติกรรมสัญญา
แต่ละประเภท
- พิจารณาข้อมูลของต้นเรื่อง
ที่ต้องการยกร่างสัญญาและ
ปรับเข้ากับสัญญา
- พิจารณายืนยันกาหนดเวลา
แล้วเสร็จตามที่ผรู้ ับบริการ
ร้องขอ โดยแจ้งกลับผ่าน
ระบบ Paper less

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

รับเรื่องการจัดทานิติกรรมสัญญา
และการบริหารสัญญา

๒

รายละเอียดของงาน

แบบฟอร์ม
- แบบขอให้จัดทา
สัญญาและระบบ
Automated QA

-

ผู้รับผิดชอบ
นิติกรผูร้ ับผิดชอบ

นิติกรผูร้ ับผิดชอบ

๑๔

ลาดับ
๓

๔

ผังกระบวนการ
ยกร่างสัญญา

ประสานลงนามคู่สัญญา/ลงนาม

๕
พิจารณาตรวจสอบ
สัญญาก่อนเสนอผู้มี
อานาจลงนาม

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

-ดาเนินการยกร่าง โดยระบุ
๓ - ๕ วันทาการ/สัญญา รายละเอียดต่างๆ ตามที่
พิจารณาไว้ในเบื้องต้น

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน

-

นิติกรผูร้ ับผิดชอบ

นิติกรผูร้ ับผิดชอบ

๓ วันทาการ/สัญญา

- เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาตรวจสอบร่างสัญญา
ก่อนประสานการลงนามกับ
คู่สัญญา
- ประสานการลงนาม
นัดหมายกาหนดการ
รายละเอียดเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

๓ วันทาการ/สัญญา

- ตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของสัญญาที่ลงนาม
- การดาเนินการทางภาษี
อากรต่างๆ
- เสนอผู้มีอานาจลงนาม
- ผู้มีอานาจลงนามลงนาม
ในเอกสารสัญญาตามที่นติ ิกร
เสนอ และแจ้งไว้ในบันทึก
นาเสนอพิจารณาลงนาม
- ส่งคืนสัญญาเพื่อดาเนินการ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

๑๕

ลาดับ

ผังกระบวนการ

๖
ส่งคืน จัดเก็บในระบบและ
เสนอผูร้ ับผิดชอบนาเบิกงวดที่ ๑

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดของงาน

๓ - ๕ วันทาการ/สัญญา - ตรวจสอบภายหลังการลง
นาม ส่งคืนคู่ฉบับสัญญา
จัดเก็บเอกสารลงในระบบ
และส่งเรื่องเพื่อนาเบิกจ่าย

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สัญญาที่ลงนามเรียบร้อย

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

-

นิติกรผูร้ ับผิดชอบ

๑๖

การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
การรับเรื่องการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์

พิจารณาเอกสารต้น
เรื่องจากที่ได้รับในเชิง
เนื้อหา

ไม่ผ่าน

ขอเพิ่มเติม

ผ่าน

ยกร่างตามรูปแบบและเนื้อหา

เสนอหรือจัดประชุมกับผู้ที่เกีย่ วข้อง

พิจารณาร่าง

เสนอผูม้ ีอานาจลงนาม

ไม่ผ่าน

ยกร่างใหม่ หรือ แก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม

๑๗

ชื่อกระบวนการ การยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จเฉลี่ยของการยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หลักเกณฑ์ (รวมระยะเวลา : ๗๔ วัน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

พิจารณา
เอกสารต้นเรื่อง
จากที่ได้รบั ใน
เชิงเนื้อหา

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

๑ วันทาการ/เรื่อง

- พิจารณาต้นเรื่อง
- หารือผู้บังคับบัญชา
- เสนอความเห็นแนวทาง
การดาเนินการเบื้องต้น

- เอกสารต้นเรื่อง

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๕ วันทาการ/เรื่อง

- พิจารณาเอกสารต้นเรื่องในเชิง
เนื้อหาจากที่ได้รับ
- กาหนดแนวทางพิจารณาเชิง
เนื้อหา กับหลักการทางกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

การรับเรื่องการยกร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ
คาสั่ง หลักเกณฑ์

๒

รายละเอียดของงาน

๑๘
ลาดับ
๓

ผังกระบวนการ
ยกร่างตามรูปแบบและเนื้อหา

๔

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๖

ผู้รับผิดชอบ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๕ - ๑๕ วันทาการ/เรื่อง - จัดทาบันทึกความเห็นผู้มีอานาจ
พิจารณาเรื่อง พร้อมทั้งเสนอร่าง
ตามแต่กรณี

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๓ วันทาการ/เรื่อง
เสนอผูม้ ีอานาจลงนาม

แบบฟอร์ม

- เสนอร่างที่ได้พิจารณาเบื้องต้น
กับกลุ่มงาน และจัดประชุม
พิจารณาร่างเบื้องต้น
- ปรับแก้ หรือยืนยันตามความเห็น
ในที่ประชุม
- จัดทาร่างฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอ
ให้ต้นเรื่องเห็นชอบ ตามสายบังคับ
บัญชา

เสนอหรือจัดประชุมกับกลุ่มงาน

พิจารณาร่าง

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕ - ๔๕ วันทาการ/เรื่อง - ยกร่างตามรูปแบบและตามเนื้อหา - หลักกฎหมายทั่วไป
ที่ได้กาหนดไว้
- หลักกฎหมายต่างๆที่เกีย่ วข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ
๕ วันทาการ/เรื่อง

๕

รายละเอียดของงาน

จัดทาบันทึกเสนอเรื่องเพื่อลงนาม

๑๙

การให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิ
การรับเรื่องการให้คาปรึกษา ความเห็นทาง
กฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิ

พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย

ไม่ผ่าน

ขอต้นเรื่องและ
เอกสารประกอบ

ผ่าน

ยกร่างความเห็น

เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

พิจารณาเรื่องเพื่อเห็นชอบ
อนุมัติ
ผ่าน

แจ้งต้นเรื่อง หรือประกาศกาหนดแนวทาง

ไม่ผ่าน

พิจารณาเพิ่มเติม

๒๐

ชื่อกระบวนการ การให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละเฉลี่ยของการให้คาปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่มคี วามถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย (รวมระยะเวลา : ๒๑ วัน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๓ วันทาการ/เรื่อง

การรับเรื่องการให้คาปรึกษา ความเห็น
ทางกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ

๒

๕ วันทาการ/เรื่อง
พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย

รายละเอียดงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- พิจารณาต้นเรื่อง
- เอกสารต้นเรื่อง
- ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง
- หารือผู้บังคับบัญชา
- เสนอความเห็นแนวทางการ
พิจารณา การดาเนินการเบื้องต้น
ทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- เสนอความเห็นโดยพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง โดย
ประชุมหารือหรือศึกษาตามแนว
ปฏิบัติของสานักงาน ความเห็น
กรณีศึกษา คาพิพากษา
คาวินิจฉัย ขององค์กรตุลาการ
กึ่งตุลาการทั้งภายในประเทศ
และนอกประเทศ

-

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๒๑
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๓

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๕ วันทาการ/เรื่อง

ยกร่างความเห็น

๔

๒ วันทาการ/เรื่อง
เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- ยกร่างความเห็นโดยพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายและ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแนวทางการดาเนินการ
งานและการระงับข้อพิพาทอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักการทางกฎหมาย
และหลักธรรมาภิบาล

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- เสนอบันทึกความเห็นทีไ่ ด้
พิจารณา โดยจะต้องเป็นการ
เสนอที่มีองค์ประกอบของเรื่อง
อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่
๑. เรื่องเดิมหรือที่มาที่ระบุถึง
ที่มาของเหตุแห่งการวินิจฉัย
รายละเอียดของต้นเรื่อง
ที่เป็นประเด็น ให้ต้องวินิจฉัย
๒. ข้อเท็จจริง อันประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงของการดาเนินการ
และข้อเท็จจริงของต้นเรื่อง
รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
โดยพิจารณาตามประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการต่างๆ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๒๒
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๕

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๓ วันทาการ/เรื่อง

พิจารณาเรื่องเพื่อ
เห็นชอบ อนุมัติ

๖

๓ วันทาการ/เรื่อง
แจ้งต้นเรื่อง หรือประกาศกาหนดแนวทาง

รายละเอียดงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทาบันทึกความเห็นผู้มีอานาจ - หลักกฎหมายทั่วไป
พิจารณาเรื่อง ตามแต่กรณี
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

จัดทาหนังสือหรือบันทึกแจ้งต้น หนังสือหรือบันทึกแจ้งต้นเรื่อง
เรื่อง หรือประกาศกาหนดแนวทาง หรือประกาศกาหนดแนวทาง

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๒๓

การดาเนินงานด้านคดีความ
การดาเนินงานด้านคดีความ

พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย

ไม่ผ่าน

ขอต้นเรื่องและ
เอกสารประกอบ

ผ่าน

ยกร่างความเห็นและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่การ
ดาเนินงานด้านคดีความ (แล้วแต่กรณี)
ตามรูปแบบและเนื้อหา

เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

พิจารณาเรื่องเพื่อเห็นชอบ
อนุมัติ

ไม่ผ่าน

พิจารณาเพิ่มเติม

ผ่าน

แจ้งต้นเรื่อง หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และติดตามการดาเนินการของงานด้านคดีความแต่ละคดี
โดยดาเนินการบันทึกสถาณะของคดีความแต่ละคดีลงในตารางรายงานคดีประจาเดือน
เพื่อรายงานตามสายบังคับบัญชาต่อไป

๒๔

ชื่อกระบวนการ การดาเนินงานด้านคดีความ
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละเฉลี่ยของการดาเนินงานด้านคดีความ แนวทางปฏิบัติที่มคี วามถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย (รวมระยะเวลา : ๒๓ วัน)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๑

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๕ วันทาการ/เรื่อง

การดาเนินงานด้านคดีความ

๒

๕ วันทาการ/เรื่อง
พิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมาย

รายละเอียดงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- พิจารณาต้นเรื่อง
- ตรวจสอบรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้อง
- หารือผู้บังคับบัญชา
- เสนอความเห็นแนวทางการพิจารณา
การดาเนินการเบื้องต้น ทั้งในแง่
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

- เอกสารต้นเรื่อง

-

- เสนอความเห็นโดยพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง โดยประชุมหารือหรือศึกษา
ตามแนวปฏิบตั ิของสานักงาน
ความเห็น กรณีศึกษา คาพิพากษา
คาวินิจฉัย ขององค์กรตุลาการ
กึ่งตุลาการทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๒๕
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๓

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๕ วันทาการ/เรื่อง

ยกร่างความเห็นและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่
การดาเนินงานด้านคดีความ (แล้วแต่กรณี)
ตามรูปแบบและเนื้อหา

๔

๒ วันทาการ/เรื่อง
เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- ยกร่ า งความเห็ น และเอกสารที่
เกี่ ย วข้ อ งแก่ ก ารด าเนิ น งานด้ า นคดี
ความ (แล้วแต่กรณี) ตามรูปแบบและ
เนื้ อ หา โดยพิ จ ารณาประเด็ น ทาง
กฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแนวทางการด าเนิ น การงาน
และการระงั บ ข้ อ พิ พ าทอย่ า งยั่ งยื น
ตามหลักการทางกฎหมายและหลั ก
ธรรมาภิบาล
- เสนอบันทึกความเห็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องแก่การดาเนินงานด้าน
คดีความ ที่ได้พิจารณา โดยจะต้องเป็น
การเสนอทีม่ ีองค์ประกอบของเรื่อง
อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่
๑. เรื่องเดิมหรือที่มา ที่ระบุถึงที่มา
ของเหตุแห่งการวินิจฉัย รายละเอียด
ของต้นเรื่องที่เป็นประเด็น ให้ต้องวินิจฉัย
๒. ข้อเท็จจริง อันประกอบด้วย
ข้อเท็จจริงของการดาเนินการและ
ข้อเท็จจริงของต้นเรื่อง รวมทั้งข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
โดยพิจารณาตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการต่างๆ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๒๖
ลาดับ

ผังกระบวนการ

๕

มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
๓ วันทาการ/เรื่อง

พิจารณาเรื่องเพื่อ
เห็นชอบ อนุมัติ

๖

๓ วันทาการ/เรื่อง
แจ้งต้นเรื่อง หรือประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และติดตามการดาเนินการของ
งานด้านคดีความแต่ละคดี
โดยดาเนินการบันทึกสถาณะของ
คดีความแต่ละคดีลงในตาราง
รายงานคดีประจาเดือน
เพื่อรายงานตามสายบังคับบัญชา
ต่อไป

รายละเอียดงาน
- จัดทาบันทึกความเห็นผู้มีอานาจ
พิจารณาเรื่อง ตามแต่กรณี

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

จัดทาหนังสือหรือบันทึกแจ้งต้น เรื่ อง หนังสือหรือบันทึกแจ้งต้นเรื่อง
หรือประกาศกาหนดแนวทาง
หรือประกาศกาหนดแนวทาง
- ติ ดตามการด าเนิ นการของงานด้ าน
คดี ค วามแต่ ล ะคดี โดยด าเนิ น การ
บั นทึ กสถาณะของคดี ความแต่ ละคดี
ลงในตารางรายงานคดี ประจ าเดื อน
เพื่อรายงานตามสายบังคับบัญชาต่อไป

๒๗

การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆหน่วยงาน

พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

จัดประชุมงานนิติการ
ดาเนินการตามมติ

จัดทารายงานสรุปผลต่อผู้มีอานาจและแจ้งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และติดตามการดาเนินการของงานด้านการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ แต่ละกรณี โดยดาเนินการ
บันทึกสถาณะของการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ แต่ละกรณีลงในตารางรายงานคดีประจาเดือน
เพื่อรายงานตามสายบังคับบัญชาต่อไป

๒๘

ชื่อกระบวนการ การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ ระดับความสาเร็จของการสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์ ชี้แจง ประสานงานหน่วยงาน (รวมระยะเวลา : แล้วแต่กรณี/เรื่อง)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
๑ วันทาการ/เรื่อง

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- พิจารณาต้นเรื่อง
- หารือผู้บังคับบัญชา
- เสนอความเห็นแนวทาง
การดาเนินการเบื้องต้น

- เอกสารต้นเรื่อง

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- เอกสารต้นเรื่อง

-

พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

- พิจารณาต้นเรื่อง
- สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
- เสนอความเห็นแนวทาง
การดาเนินการเบื้องต้น

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

จัดประชุมงานนิติการ

แล้วแต่กรรมการ/เรื่อง - ดาเนินการจัดประชุม หรือ
ร่วมประชุมตามระเบียบวาระ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

๑
การสอบสวนวินัย จรรยาบรรณ อุทธรณ์
และร้องทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
หน่วยงาน

แล้วแต่กรณี/เรื่อง

๒

๓

รายละเอียดของงาน

๒๙
ลาดับ

๔

ผังกระบวนการ

ดาเนินการตามมติ

๕
จัดทารายงานสรุปผลต่อผู้มี
อานาจและแจ้งผลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และติดตามการ
ดาเนินการของงานด้านการ
สอบสวนวินัย จรรยาบรรณ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง
ประสานงานต่างๆ แต่ละกรณี
โดยดาเนินการบันทึกสถาณะ
ของการสอบสวนวินัย
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
แต่ละกรณีลงในตารางรายงาน
คดีประจาเดือน เพื่อรายงาน
ตามสายบังคับบัญชาต่อไป

มาตรฐานการ
รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงาน
แล้วแต่กรรมการ/เรื่อง - ดาเนินการตามมติที่ประชุม
และแจ้งรายงานผลการ
ดาเนินการ
แล้วแต่กรรมการ/เรื่อง - สรุปมติที่ประชุม และแจ้ง
รายงานผลการดาเนินการ
- เสนอผู้มีอานาจพิจารณาตาม
อานาจหน้าที่
- และติดตามการดาเนินการ
ของงานด้านการสอบสวนวินัย
จรรยาบรรณ อุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ ชี้แจง ประสานงานต่างๆ
แต่ละกรณี โดยดาเนินการ
บันทึกสถาณะของการ
สอบสวนวินัย จรรยาบรรณ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ชี้แจง
ประสานงานต่างๆ แต่ละกรณี
ลงในตารางรายงานคดี
ประจาเดือน เพื่อรายงานตาม
สายบังคับบัญชาต่อไป

เอกสาร/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม

ผู้รับผิดชอบ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

- หลักกฎหมายทั่วไป
- หลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หลักกฎหมายของสานักงาน
- ระเบียบ แนวปฏิบตั ิต่างๆ

-

นิติกร
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ
สานักสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
มีนาคม ๒๕๖๒

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานของงานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเสนอ
แนวทางในการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา และการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ การพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบั ติงานประจาปี การจัดสวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล การดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมกฎ ระเบียบ เงื่อนไข และวินัยของบุคลากร และ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานและคุณภาพ
ของผลงานเป็นหลัก
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของ สมศ. และเป็น
แนวทางสาหรับการปฏิบัติงานต่อไป
งานทรัพยากรมนุษย์
มีนาคม ๒๕๖๒

๑

สารบัญ
หน้า
คานา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ภารกิจงานทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการความคาดหวัง
ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดกระบวนการ
ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุข้อกาหนด
ผังงาน (Flowchart Diagram)

๒

๑
๓
๔
๑๓
๑๗
๑๙
๒๒

ภารกิจงานทรัพยากรมนุษย์
ตามข้อบังคับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงาน การบริหารและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ งานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา และการคัดเลือก
๒. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
๓. ดาเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และ
การจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน (In house training)
๔. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
๕. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
๖. ดาเนินการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมกฎ ระเบียบ และวินัยของบุคลากร (การทารายงานสรุปสถิติการทางาน
ขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.)
ดังนั้น กระบวนการทางานของงานทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการที่ ๑ การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร
กระบวนการที่ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
กระบวนการที่ ๓ การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
และการจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน (In House Training)
กระบวนการที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
กระบวนการที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
กระบวนการที่ ๖ การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
กระบวนการที่ ๗ การควบคุมกฎ ระเบียบ และวินัยของบุคลากร (การทารายงานสรุปสถิติการทางาน
ขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.)

๓

กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และกาหนดความต้องการความคาดหวัง

๔

๑. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๑ การวางแผน
อัตรากาลัง การสรรหา และการ
คัดเลือกบุคลากร
๑.๑ การวางแผนอัตรากาลัง

๑.๒ การสรรหา

๑.๓ การคัดเลือกบุคลากร

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

สานัก/ภารกิจ ที่มีความประสงค์ดา้ นบุคลากร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการสรรหา
ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติตามตาแหน่งงาน
กาหนดช่วงระยะเวลา ความต้องการบุคลากร และจานวน
ความต้องการความคาดหวัง

สานัก/ภารกิจ ที่มีความประสงค์ดา้ นบุคลากร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สานักงานฯต้องมีการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างอัตรากาลัง เพื่อกาหนด
เป้าหมายและระยะเวลาในการสรรหา และการคัดเลือก บุคลาการให้ตรง
ตามความต้องการของสานักงานฯได้ทันท่วงที
ความต้องการความคาดหวัง

บุคคลภายใน และภายนอกที่ประสงค์จะเข้ารับ
การคัดเลือก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีการประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายประเภท อาทิ เว็บไซต์
ของสานักงาน เว็บไซต์อื่น สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
สานักงานฯสามารถสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานได้ตรงตามต้องการและทัน
กาหนด
ความต้องการความคาดหวัง

บุคคลภายใน และภายนอกที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก
คณะกรรมการสรรหาบุคลากร สมศ.

๕

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามทีส่ านักงานฯ
กาหนด
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผู้ที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรง
กับสานักงานฯต้องการ
มีระบบการออกแบบข้อสอบตามมาตรฐานสานักงานฯหรือตามที่
คณะกรรมการกาหนด เพื่อวัดความรู้ความสามารถตามตาแหน่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒
เดือน

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรใหม่ อายุงานช่วง ๓ ๖ ๙ และ ๑๒
เดือน

บุคลากรใหม่ อายุงานช่วง ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน ต้องจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ตามกาหนดเวลา
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรใหม่ อายุงานช่วง ๓ ๖ ๙ และ ๑๒
เดือน
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
ผู้อานวยการ
งานทรัพยากรมนุษย์

๖

มีเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
พิจารณาผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กาหนด ลงนามเห็นชอบและ
เสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรใหม่ (ผู้ถูกประเมิน) ทราบผลการประเมินว่าผ่าน
ทดลองในตาแหน่งงานนั้นหรือไม่
พิจารณา ลงนาม อนุมัติ ให้ความเห็นชอบว่าบุคลากรใหม่ มีความเหมาะสมใน
การทดลองงานต่อไปหรือไม่ หรือให้ผ่านการทดลองงานในตาแหน่งงาน
บุคลากรใหม่ ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการ
ฝึกอบรมภายในสานักงาน (In House training)
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๓ การพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล และการฝึกอบรม
ภายในสานักงาน (In house
training)

๓.๑ การพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน

มีการแจ้งกาหนดการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และสามารถประกาศให้
ทราบล่วงหน้า
บุคลากรสามารถสารวจความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ตามงบประมาณที่สานักงานฯกาหนดตามตาแหน่งงาน
บุคลากรขออนุมัติแผนพัฒนาตนเองที่เหมาะสมและสามารถส่งเสริม พัฒนาการ
ทางานของตนเอง
แผนพัฒนาตนเองได้รับอนุมัติและบุคลากรสามารถเข้ารับการพัฒนาได้
ครบถ้วน

หน่วยงานที่จัดอบรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรจัดทารายงานผลการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
ตนเอง ส่งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
ผู้บังคับบัญชาติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชาฯเพื่อ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางาน สามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน
ภายในหน่วยงาน
ผู้บริหารพิจารณาผลการดาเนินการฝึกอบรมโดยภาพรวมของบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริม ผลักดัน การพัฒนาบุคลากร ให้นาความรู้ ทักษะที่ได้รับจาการ
ฝึกอบรมมาพัฒนาการทางาน ถ่ายทอดความรู้ และการนาไปใช้ในการพัฒนา
งานได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
ผู้บริหาร (ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ)

๗

ชื่อกระบวนการ

๓.๒ การจัดฝึกอบรม
ภายในสานักงาน (In house
training)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

งานทรัพยากรมนุษย์

มีการนาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) ในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมภายในสานักงาน ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามกาหนดระยเวลา
และประกาศให้ทราบล่วงหน้า
บุคลากรเข้ารับการอบรมมีการพัฒนาเพิ่มระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
รองในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นตามลาดับ
ผู้บังคับบัญชาติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางาน และนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานภายใน
หน่วยงาน
ผู้บริหารพิจารณาผลการดาเนินการฝึกอบรมโดยภาพรวมของบุคลากร เพื่อ
ส่งเสริม ผลักดัน การพัฒนาบุคลากร ให้นาความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจาการ
ฝึกอบรมมาพัฒนาการทางาน ถ่ายทอดความรู้ และนาไปใช้ในการพัฒนางานได้
อย่างบรรลุเป้าหมายองค์กร

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
ผู้บริหาร (ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ)

๘

๔. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๔
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อต่อสัญญา

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรที่มีกาหนดต่อสัญญา

ได้รับการประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดระยะเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุด
ความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรที่มีกาหนดต่อสัญญา
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
ผู้อานวยการ
งานทรัพยากรมนุษย์

๙

บุคลากร ได้ลงนามในเอกสารสัญญาจ้างฉบับใหม่ได้ตามกาหนดระยะเวลา
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะว่า ว่ามีความเหมาะสมในการ
จ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่อไป และส่งแบบประเมินได้ตามเวลา
พิจารณา ลงนาม อนุมัติสัญญาจ้างใหม่ให้กับบุคลากรที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านเกณฑ์ และเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมในการจ้างเพื่อให้รับ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งต่อไป
บุคลากรได้รับเอกสารสัญญาจ้างคู่ฉบับ

๕. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๕
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีรอบ ๖ เดือน และ รอบ
๑๒ เดือน

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน

มีกาหนดการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ชัดเจน และสามารถ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า
บุคลากรจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและจัดส่ง
ได้ตามกาหนดเวลา
บุคลากรส่งแบบประเมินผลภายในกาหนดเวลา
ดาเนินการได้ทันตามกาหนด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ

แจ้งกาหนดการการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ชัดเจน และสามารถ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า
บุคลากรจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและจัดส่ง
ได้ตามกาหนดเวลา

บุคลากรภายในสานักงาน
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
คณะทางานประมวลผล
งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ
คณะทางานวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหาร สมศ.

๑๐

พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องจากรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาฯ และให้ความคิดเห็น ลงนามเห็นชอบ เพื่อเสนอพิจารณา
ต่อไป
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และเอกสารประกอบการประเมินมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนาเสนอเพื่อพิจารณาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และเอกสาร
ประกอบการประเมินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนาเสนอเพื่อ
พิจารณาได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๖. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๖
จัดสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน

บุคลากรได้รับสิทธิสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้การปฏิบัติงานให้กับ
สานักงานฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน
งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ
ผู้บังคับบัญชา (รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ หัวหน้างาน)
ผู้อานวยการ

๑๑

บุคลากร ได้รับการตอบสนองในเรื่องของสวัสดิการที่เพิ่งจะได้รับตามสิทธิ
ประโยชน์ที่สานักงานกาหนด
ประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนา เกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับ
บุคลากร
ร่วมตรวจสอบ ดูแล การใช้สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วม
พิจารณา ลงนาม ให้ความเห็นชอบ
พิจารณา ลงนาม อนุมัติ การนาเสนอการใช้สิทธิประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากร

๗. กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดความต้องการความคาดหวังของการควบคุมกฎ ระเบียบ และวินัยของบุคลากร (การทารายงานสรุปสถิติ
การขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.)
ชื่อกระบวนการ

กระบวนการที่ ๗
การทารายงานสรุปสถิติการขาด
ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.

ผู้รับบริการ

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน

บุคลากร ยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานฯโดยเคร่งครัด
และยึดหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้กับองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการความคาดหวัง

บุคลากรภายในสานักงาน

บุคลากร ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานฯ ไม่ขาด
งาน ไม่ลางานโดยไม่มีเหตุอันจาเป็น และไม่มาทางานสายเป็นนิจ
จัดทารายงาน สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ. ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ส่งตรงตามกาหนดระยะเวลา
ร่วมตรวจสอบ ดูแล การประพฤติ การปฏิบัติตนของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานฯ และว่ากล่าวตักเตือน
ผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีที่ประพฤติ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ผิดต่อกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับสานักงานฯ มาตรฐานจริยธรรมองค์กร หรือ หลักปฏิบัติอื่นใดที่
เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดี
ส่งเสริม ผลักดัน มอบนโยบายในการประพฤติปฏิบัติตนให้กับบุคลากร

งานทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจอานวยการ
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าสานัก หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)

ผู้บริหาร (ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ)

๑๒

ข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑๓

จัดทาข้อกาหนดที่สาคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ

ข้อกาหนด
ด้าน
กฎหมาย

ด้านประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า

กระบวนการที่
๑
การวางแผน
อั ตราก าลั ง
สรรหาและ
คั ด เ ลื อ ก
บุคลากร

- สานักฯ ที่ - สานักฯ ที่มีความ
มีความ
ประสงค์จะรับ
ประสงค์จะ บุคลากร
รับบุคลากร - บุคลากรทัง้ ภายใน
- บุคคล
และภายนอกที่
ภายใน และ ประสงค์เข้ารับ
ภายนอกที่
การคัดเลือก
ประสงค์จะ - คณะกรรมการ
เข้ารับการ
สรรหาบุคลากร
คัดเลือก
สมศ.

ระเบียบ สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามตาแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถได้บุคลากรใ
ข้อบังคับ ตามกาหนดระยะเวลา
คาสั่ง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการที่
๒ ก าร
ประเมิ นผล
ก า ร

-บุคลากร
- บุคลากรใหม่ อายุ
ใหม่ อายุงาน งานช่วง๓ ๖ ๙ และ
ช่วง๓ ๖ ๙
๑๒ เดือน
และ ๑๒
- ผู้ประเมินผลการ

ระเบียบ
ข้อบังคับ
คาสั่ง
ประกาศ

การนาเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาที่มีประสิทธิและประสิทธิผล วัดผลของงานได้จริง ตามภาระหน้าที่รับผิดช
ตาแหน่งได้อย่างชัดเจน

ชื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ
ป ฏิ บั ติ งาน เดือน
บุ คลากรใหม่
๓ ๖ ๙ และ
๑๒ เดือน

ปฏิบัติงาน(รอง
ผู้อานวยการ
หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน )
- ผู้อานวยการ
- งานทรัพยากร
มนุษย์

กระบวนการที่ - บุคลากร - บุคลากรภายใน
๓
ภายใน
สานักงาน
การพัฒนา
สานักงาน - ผู้บงั คับบัญชาฯ
บุคลากรตาม - หน่วยงาน (หัวหน้าสานัก
แผนพัฒนา
ที่จัด
หัวหน้าภารกิจ
ตนเอง
อบรม
หัวหน้างาน )
รายบุคคล
- ผู้บริหาร
และการจัด
(ผู้อานวยการ
ฝึกอบรม
รองผู้อานวยการ)
ภายใน
- งานทรัพยากร
สานักงาน (In
มนุษย์ ภารกิจ

ข้อกาหนด
ด้าน
กฎหมาย

ด้านประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า

ที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบ -บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและนาความรู้ ความสามารถ ปรับใช้ในการทางานได้ดียิ่งขึ้น
ข้อบังคับ -บุคลกรมีการพัฒนาตามหลักสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติของหน่วยงานอย่างมีประสิทธ
คาสั่ง
ยิ่งขึน้
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง
- หลักสูตร
การอบรม
จาก
หน่วยงาน
ต่างๆ
๑๔

ชื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ
house
training)
กระบวนการที่ บุคลากรที่
๔
ถึงกาหนด
การ
ต่อสัญญา
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
เพื่อต่อ
สัญญา

กระบวนการที่ บุคลากร
๕
ภายใน
การ
สานักงาน
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน

ข้อกาหนด
ด้าน
กฎหมาย

ด้านประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า

อานวยการ
- บุคลากรที่ถึง
กาหนดต่อสัญญา
- ผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
(รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักฯ
หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน)
- ผู้อานวยการ
- งานทรัพยากร
มนุษย์
- งานทรัพยากร
มนุษย์ ภารกิจ
อานวยการ
- บุคลากรภายใน
สานักงาน
- ผู้บังคับบัญชา

ระเบียบ บุคลากรได้รับการประเมินล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดระยะเวลาสัญญาจ้างสิ้นสุด และมีความถูกต้อง สอดคล้องตามกฎหม
ข้อบังคับ
คาสั่ง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ -การนาเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาที่มีประสิทธิและประสิทธิผล วัดผลของงานได้จริง ตามภาระหน้าที่รับผิด
ข้อบังคับ ตาแหน่งได้อย่างชัดเจน
คาสั่ง
-ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีความยุติธรรม ตรวจสอบได้
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ
ประจาปีรอบ
๖ เดือน และ
๑๒ เดือน

กระบวนการที่ บุคลากร
๖
ภายใน
การจัด
สานักงาน
สวัสดิการและ
ประโยชน์
เกื้อกูล

(หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน )
- คณะทางาน
ประมวลผล
- คณะทางาน
วินิจฉัยผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจาปี
- คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล
- ผู้อานวยการ
- บุคลากรภายใน
สานักงาน
- งานทรัพยากร
มนุษย์ ภารกิจ
อานวยการ
- ผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ

ข้อกาหนด
ด้าน
กฎหมาย

ด้านประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า

ระเบียบ ๑๕ -สร้างขวัญกาลังใจ และความผูกพันให้กับบุคลากร ในเรื่องสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ข้อบังคับ - บุคลากรได้รับการตอบสนองในเรื่องของสวัสดิการที่เพิ่งจะได้รับตามที่สานักงานฯ กาหนด
คาสั่ง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ

กระบวนการที่ บุคลากร
๗
ภายใน
การควบคุม สานักงาน
กฎ ระเบียบ
และวินัยของ
บุคลากร (การ
ทารายงาน
สรุปสถิติการ
ขาด ลา มา
สาย ของ
บุคลากร สม
ศ.)

หัวหน้างาน )
- ผู้อานวยการ
- บุคลากรภายใน
สานักงาน
- งานทรัพยากร
มนุษย์ ภารกิจ
อานวยการ
- ผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ
หัวหน้างาน )
- ผู้บริหาร
(ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ)

ข้อกาหนด
ด้าน
กฎหมาย

ด้านประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่า

ระเบียบ -บุคลากรยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสานักงานฯอย่างเคร่งครัด
ข้อบังคับ -บุคลากร ไม่ขาดงาน ไม่งาน และไม่มาทางานสายเป็นนิจ
คาสั่ง
ประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง

๑๖

ตัวชีว้ ัดกระบวนการ

๑๗

กาหนดตัวชี้วัดกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน)
กระบวนการที่ ๑ การวางแผน
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่าง
อัตรากาลัง สรรหา และคัดเลือก
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถสรรหาบุคคล
บุคลากร
ได้ตรงความต้องการและภายในกาหนด
กระบวนการที่ ๒ การประเมินผลการ
สามารถดาเนินการได้ตามกาหนด มีการ
ปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ
ประเมินตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ภายใน
๑๒ เดือน
ระยะเวลาที่กาหนด
กระบวนการที่ ๓
สามารถดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
รายบุคคล และแผนฝึกอบรมภายใน
ตนเองรายบุคคล และการจัดฝึกอบรม สานักงาน ที่ได้รับการอนุมัติได้อย่าง
ภายในสานักงาน (In house training) ครบถ้วน
กระบวนการที่ ๔
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้องครบถ้วน
สัญญาจ้าง
กระบวนการที่ ๕
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้องครบถ้วน
รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
กระบวนการที่ ๖
สามารถดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้องครบถ้วน
กระบวนการ

กระบวนการที่ ๗
การควบคุมกฎ ระเบียบ และวินัยของ
บุคลากร (การทารายงานสรุปสถิติการ
ขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.)

ตัวชี้วัด

สานักงานฯ สามารถสรรหาบุคลากร
ได้ตามจานวนที่ต้องการและทัน
กาหนด
บุคลากรใหม่ ได้รับหนังสือแจ้งผล
การประเมินการปฏิบัติตามระยะเวลา
ที่กาหนด
-บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
รายบุคคลและการพัฒนาตามหลัก
สมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง ที่
ได้รับการอนุมัติได้อย่างครบถ้วน
บุคลากรได้รับเอกสารสัญญาจ้างคู่
ฉบับก่อนถึงกาหนดระยะเวลาสัญญา
จ้างสิ้นสุด
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจาปี มีความถูกต้องครบถ้วน
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่อง
ของสวัสดิการที่เพิ่งจะได้รับตามที่
สานักงานฯกาหนด
สามารถดาเนินการสรุปสถิติการทางานได้
สรุปสถิติการทางานได้ถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด

๑๘

เป้าหมาย
ดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน
ภายในกาหนดเวลา และสามารถสรรหา
บุคลากรได้ตามกาหนด
ดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน
และตามระยะเวลาที่กาหนด
ดาเนินการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
รายบุคคล และแผนฝึกอบรมภายใน
สานักงาน ที่ได้รับการอนุมัติได้อย่าง
ครบถ้วน
ดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้อง
ครบถ้วน
ดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้อง
ครบถ้วน
ดาเนินการตามขั้นตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด มีความถูกต้อง
ครบถ้วน
ดาเนินการสรุปสถิติการทางานได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุข้อกาหนด

๑๙

ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุข้อกาหนด
ขั้นตอน
การวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และคัดเลือก
บุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙
และ ๑๒ เดือน

การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
และการจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน (In house
training)

ประเด็นปัญหาที่พบ
- คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงกับ
ความต้องการ

แนวทางการแก้ไข
- สรรหาจากแหล่ ง ภายใน พิ จ ารณาบุ ค ลากรภายใน
ส านั ก งานฯที่ มี คุ ณ ลั กษณะและคุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสม
สามารถที่จะเรียนรู้จะปรับประยุกต์การทางานร่วมกันได้
กับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการสอบ
- มีการทวบทวนข้อสอบเพื่ อ การคัดเลื อก และการคั ด
สัมภาษณ์ตามตาแหน่งงาน
กรองโดยผู้สัมภาษณ์ พิจารณาความยากง่าย วิธีการสอบ
คัดเลือก
- มีการจัดทาคลังข้อสอบ (ข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือ
ภาคปฏิบัติ)
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติขั้นต้น มาสอบ - มีการจัดทาสรุปทะเบียนผู้สมัคร มีระบบวิธีการติดตาม
น้อยกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
และยืนยันกับผู้สมัครในการเข้ารับการสอบคัดเลือก โดย
ทาบันทึกสาเหตุของการไม่เข้าร่วมเพื่อสอบคัดเลือก
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ บุคลากรที่ต้อง - จัดทาทะเบียนบุคลากรใหม่ กาหนดระยะเวลาที่ต้อง
ประเมิน ไม่ตรงกัน
ประเมิน ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน ให้เป็นปัจจุบัน
- ผู้ประเมิน (รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
- ต้องมีการจัดทาล่วงหน้าเผื่อเวลาไว้ สาหรับผู้ประเมิน
หัวหน้าภารกิจ หัวหน้างาน) ส่งผลประเมินไม่ตรง
ระดับผู้บังคับบัญชาที่ติดภารกิจ
ตามกาหนด
- บุคลากรที่ได้รับอนุมัติตามแผนพัฒนาตนเอง
- บุ ค ลากรต้ อ งมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า และต้ อ งให้
รายบุคคล ติดภารกิจเร่งด่วนในวันที่ต้องไปอบรม
ความสาคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง และให้ความ
ตามแผน
ร่วมมือกับการจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน
- หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติตามแผนไม่เปิด
- ให้ทาเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ทดแทน
- การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการเข้าร่วม
- มีการสรุปผลการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพัฒนา
อบรมที่จัดภายในสานักงานฯ
ตนเองรายบุคคลตามแผนที่ได้รับการอนุมัติประจาปีให้
๒๐

ขั้นตอน
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีรอบ ๖ เดือน
และ ๑๒ เดือน

ประเด็นปัญหาที่พบ
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ บุคลากรที่ต้อง
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สิ้นสุดไม่ตรงกัน
- ผู้ประเมิน (รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานัก
หัวหน้าภารกิจ หัวหน้างาน) ส่งผลประเมินไม่ตรง
ตามกาหนด
- ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
- การส่งรายผลการปฏิบัติงานประจาปี เกินกาหนด
ระยะเวลา

การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

-ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลของเอกสารที่
ประกอบการเบิกสวัสดิตามที่กาหนด
การควบคุมกฎ ระเบียบ และวินัยของบุคลากร (การทา -บุคลากร บันทึกเวลาไม่ติด
รายงานสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.) -บุคลากร ลืมบันทึกเวลา
-ระบบการบันทึกเวลามีปัญหาในบางครั้ง

๒๑

แนวทางการแก้ไข
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบ
- จั ด ท าทะเบี ย นบุ ค ลากรเพื่ อ ต่ อ สั ญ ญาจ้ า งก าหนด
ระยะเวลาดาเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน
- ต้องมีการจัดทาล่วงหน้าเผื่อเวลาไว้ สาหรับผู้ประเมิน
ระดับผู้บังคับบัญชาที่ติดภารกิจ
- การกาหนดขั้นตอน การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้า ให้ครบถ้วน
- จัดทาแบบประเมินและจัดส่งให้ผู้ประเมินล่วงหน้า
และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
- การทาประกาศขั้นตอนวิธีการเบิกจ่าย หรือระเบียบ
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ประชาสัมพันธ์
- กาหนดวิธีการตรวจสอบร่วมกับระบบสารสนเทศใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผังงาน
(Flowchart Diagram)

๒๒

๑. การวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากร
ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
๑ หน่วยงาน ที่มีความ
ต้องการด้านบุคลากร

๒

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
วิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง
ตามโครงสร้าง ของ สมศ.

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานทีป่ ระสงค์ด้านบุคลากร บันทึกข้อความทีไ่ ด้รับการ
จัดทาบันทึกข้อความที่ได้รับการ อนุมัติ
อนุมัติแล้ว ส่งให้ทรัพยากรมนุษย์

ขออนุมัติประกาศรับสมัครบุคลากร

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกขออนุมัติประกาศรับ
-จัดทาบันทึกขออนุมัติประกาศรับสมัครงาน สมัครงาน
-ความจาเป็นในการรับสมัคร
-ผังโครงสร้างองค์กร
-ตาแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
-คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
-ระยะเวลาในการรับสมัคร
-กาหนดการ,ขั้นตอน,วิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือก
-รายชื่อคณะกรรมการในการคัดเลือก
-ประกาศรับสมัครงาน (ที่แจ้งตาแหน่ง,
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร, กาหนดการใน
การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น)

ไม่ผ่าน

๓

ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
-บันทึกขออนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข -ประกาศรับสมัครงาน

อนุมัติ
ผ่าน

๔

๕

๖

- งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
- ภทส. (เฉพาะ website
สานักงาน)
- งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
- คณะกรรมการ
(รับผิดชอบการออก
ข้อสอบ)
- งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
- คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคลากร

จัดเตรียมเกี่ยวกับแบบทดสอบและ
สอบสัมภาษณ์

พิจารณาคุณสมบัตแิ ละสรุปรายชือ่
ผู้ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับการทดสอบ

๒๓

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
ผ่านช่องทางดังนี้
-website ของสานักงาน
-website รับสมัครงานภายนอก
-สถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-อื่นๆ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
-เตรียมการเบื้องต้นในการทดสอบและ
สัมภาษณ์
-บันทึกแจ้งกรรมการ
(แจ้งกาหนดการ,ขอให้ออกข้อสอบ,
แนวทางในการสัมภาษณ์ พร้อมนัดหมายวันที่
ส่งข้อสอบให้งานบุคคล)

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
-สรุปรายชื่อและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
-จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณารตรวจทาน
คุณสมบัติเบื้องต้น

- ประกาศรับสมัครงาน
-จดหมายขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

บันทึกข้อความขออนุเคราะห์ให้
กรรมการออกข้อสอบ

-แฟ้มใบสมัคร
-สรุปรายชื่อและคุณสมบัติ
เบื้องต้นของผู้สมัคร

ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
๗ งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
๘

ผู้อานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
ขออนุมัติประกาศรายชื่อผูผ้ ่าน
เกณฑ์เพื่อเข้ารับการทดสอบ
ไม่ผ่าน

อนุมัติ

- งานทรัพยากรมนุษย์
- ภทส. (เฉพาะ website
สานักงาน)

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านเกณฑ์เพื่อเข้า
รับการทดสอบ

๑๐

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทดสอบ

๑๑

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ขออนุมัติรายชื่อผูผ้ ่านการทดสอบ

๑๒

ผู้อานวยการ

ไม่ผ่าน

อนุมัติ

๑๔

- งานทรัพยากรมนุษย์
- ภทส.(เฉพาะ website
สานักงาน)
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น ผ่าน website ของสานัก
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
- บันทึกแจ้งกรรมการ
-จัดเตรียมชุดข้อสอบ
-จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
-สรุปคะแนนการทดสอบ
-ขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบที่มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการทดสอบ
และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

- บันทึกแจ้งกาหนดการกรรมการ
- ข้อสอบ
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าทดสอบ

- บันทึกขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่าน
การทดสอบที่มสี ิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์
- ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ทดสอบมีสิทธิ์เข้ารับการ
สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการทดสอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น ผ่าน website ของสานัก มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ

จัดเตรียมเกี่ยวกับการสอบ
สัมภาษณ์

-บันทึกแจ้งกาหนดการกรรมการ
-ประวัติผู้ผ่านการทดสอบ
-แบบลงคะแนนสัมภาษณ์
-จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
๑๕

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านเกณฑ์
เบื้องต้น

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการทดสอบ
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ผ่าน

๑๓

- บันทึกขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น และ
แจ้งกาหนดการ วิธีการในการคัดเลือก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่าน
เกณฑ์เบื้องต้น
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น

ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข

ผ่าน

๙

วิธีการดาเนินการ
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ

ขออนุมัติรายชื่อผูผ้ ่านการสอบ
สัมภาษณ์และรายชื่อที่ขึ้น
ทะเบียนรับรอง
๒๔

-สรุปคะแนนการสัมภาษณ์
-ขออนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และ
รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนสารอง
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และ
รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนสารอง

- บันทึกแจ้งกาหนดการกรรมการ
- ประวัติผผู้ ่านการทดสอบ
- ใบลงทะเบียนผู้เข้าสอบ
- แบบลงคะแนนสอบสัมภาษณ์
- บันทึกขออนุมัติผู้ผ่านการ
สัมภาษณ์และรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน
สารอง
- ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์และ
รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนสารอง

ลาดับ
๑๖

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
ไม่ผ่าน

วิธีการดาเนินการ

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข สัมภาษณ์และรายชื่อที่ขึ้น
ทะเบียนสารอง

อนุมัติ
ผ่าน

๑๗

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบตั ิงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
เบื้องต้น ผ่าน website ของสานัก
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ

๑๘

-งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
-ผู้อานวยการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานตัวบุคลากรใหม่

๒๕

-.ประสานนัดบุคลากรใหม่รายงานตัว
-ประสานผู้อานวยการ ร่วมพิจารณา
ค่าตอบแทน

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการ
สัมภาษณ์และรายชื่อที่ขึ้น
- เอกสารแจกสาหรับบุคลากรใหม่
- สัญญาจ้างงาน

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ ๓ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน
ลาดับ
๑

๒

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
จัดทาทะเบียบควบคุมการ
ประเมินบุคลากรใหม่

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แจ้งกาหนดการ
การทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน

๓

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ประเมิน

๔

ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน)

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ใหม่

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ ทะเบียบควบคุมการ
-จัดทาทะเบียบควบคุม การดาเนินการกาหนด ประเมินบุคลากรใหม่
ระยะเวลาการประเมินบุคลากรใหม่

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความแจ้ง
- ทาบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรในการจัดทา
กาหนดการจัดทารายงาน
รายงานการปฏิบัติงานตามอายุงาน ๓ ๖ ๙
ผลการปฏิบตั ิงาน
และ๑๒ เดือน และแจ้งกาหนดระยะในการ
จัดส่งรายงาน

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
-พิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมิน
ตามอายุงาน ๓ ๖ ๙ และ๑๒ เดือน
-ส่งแบบประเมินให้กับผู้ประเมิน ผู้บัญชาตาม
สายงานของผู้บุคลากรใหม่ที่ต้องได้รับการ
ประเมิน

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรใหม่
-ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ หัวหน้าสานัก
และรองผู้อานวยการ )

๕

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

สรุปผลการประเมิน

๖

งานทรัพยากรมนุษย์

จัดทาบันทึกขออนุมัติผลการ
ประเมินบุคลากรใหม่

๗

ผู้อานวยการ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
-สรุปคะแนน และความคิดเห็นจากแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม่ผ่าน

บันทึกข้อความขออนุมัติผล
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข การประเมินบุคลากรใหม่

อนุมัติ
ผ่าน

๘

งานทรัพยากรมนุษย์

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความขออนุมัติผล
-ทาบันทึกข้อความขออนุมัติผลการประเมิน
การประเมินบุคลากรใหม่
บุคลากรใหม่ เสนอผู้อานวยการอนุมัติ

แจ้งบุคลากรใหม่
ทราบผลการประเมิน

๒๖

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ หนังสือแจ้งผลการประเมิน
-ทาบันทึกข้อความขออนุมัติผลการประเมิน
บุคลากรใหม่
บุคลากรใหม่ เสนอผู้อานวยการอนุมัติ

๓. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และการจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน (In house training)
๓.๑ การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
ลาดับ
๑

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
แจ้งกาหนดการ การสารวจ
ความจาเป็นการฝึกอบรม

วิธีการดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความแจ้ง
-ทาบันทึกข้อความแจ้งกาหนดการ การสารวจ กาหนดการ การสารวจ
ความจาเป็นในการฝึกอบรบ
ความจาเป็นในการฝึกอบรบ เพื่อจัดทา
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
-แนบแบบฟอร์มทบทวนผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรประจาปี และแผนการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลประจาปี

๒

บุคลากร

๓

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(หัวหน้างาน หัวหน้า
ภารกิจ หัวหน้าสานัก และ
รองผู้อานวยการ )

๔

๕

๖

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

บุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเอง

ไม่ผ่าน

บุคลากร
-เสนอแผนพัฒนาตนเอง ผ่านผู้บังคับบัญฯชา
ตามสาย ( หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ หัวหน้า
สานัก และรองผู้อานวยการ )
-นาส่งที่งานทรัพยากรมนษย์

แบบฟอร์มทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจาปี และแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลประจาปี

แบบฟอร์มทบทวนผลการ
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข ปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจาปี และแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลประจาปี

อนุมัติ
ผ่าน

รวบรวมแผนพัฒนาตนเองของ
บุคลากร

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

จัดทาบันทึกขออนุมัติแผนพัฒนา
ตนเองของบุคลากร

ผู้อานวยการ

ไม่ผ่าน

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ สรุปแผนพัฒนาตนเอง
-รวบรวมและสรุปแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล รายบุคคล
ของบุคลากร สมศ.ทั้งหมด เตรียมเสนอขอ
อนุมัติผู้อานวยการ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความขออนุมัติ
-ทาบันทึกข้อความขออนุมัติแผนพัฒนาตนเอง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
รายบุคคลของบุคลากร

ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
บันทึกข้อความขออนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

อนุมัติ
ผ่าน

๗

งานทรัพยากรมนุษย์

แจ้งบุคลากร แผนพัฒนา
ตนเองที่ได้รับการอนุมตั ิ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความแจ้งแผนพัฒนา
-ทาบันทึกข้อความแจ้งแผนพัฒนาตนเอง
ตนเองรายบุคคลที่ได้รับการ
รายบุคคลที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้บุคลากรได้
ดาเนินการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง อนุมัติ
ต่อไป

๒๗

ลาดับ
๘

๙

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(หัวหน้างาน หัวหน้า
ภารกิจ หัวหน้าสานัก และ
รองผู้อานวยการ )

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
บุคลากรยื่นขออนุญาต
เข้ารับการฝึกอบรมตามแผน

ไม่ผ่าน

งานทรัพยากรมนุษย์

๑๑

รองผู้อานวยการ สานัก
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

๑๒

๑๓

บุคลากร

บุคลากร

-เขียนแบบขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม
เสนออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา ( หัวหน้า
งาน หัวหน้าภารกิจ หัวหน้าสานัก และ
รองผู้อานวยการ

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
-พิจารณาอนุมัติขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่ และ
ไม่กระทบกับงาน หรือมีงานด่วน

อนุมัติ

ผ่าน

๑๐

วิธีการดาเนินการ
บุคลากร

ตรวจสอบการขออนุญาตเข้ารับ
การฝึกอบรมตามแผน

จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบขออนุญาตเข้ารับการ
ฝึกอบรม
-แนบรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
-แนบแผนพัฒนาตนเองที่ได้รับอนุมัติ

แบบขออนุญาตเข้ารับการ
ฝึกอบรม
-แนบรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
-แนบแผนพัฒนาตนเองที่ได้รับอนุมัติ

หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณา
แก้ไข
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบขออนุญาตเข้ารับการ
-ตรวจสอบการขออนุมัติเป็นไปตามแผนที่
ฝึกอบรม
ได้รับการอนุมัติหรือไม่ และวงเงินคงเหลือ

-แนบรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
-แนบแผนพัฒนาตนเองที่ได้รับอนุมัติ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
-ทาบันทึกขออนุมัคิเบิกค่าใช้จ่าย ผ่านงาน
ค่าใช้จ่าย
บังคับบัญชาของงานทรัพยกรมนุษย์ ถึงรอง
ผู้อานวยการ สานักสนับสนุนฯ และส่งถึง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

บุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมแผน
บุคลากรรายงานผลการฝึกอบรม
ให้กับผู้บังคับบัญชาและสาเนาให้
งานบุคคลทราบ พร้อมจัดส่ง
เอกสาร

- รายงานผลการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรม
- ใบเสร็จรับเงินค่าอบรม

๓.๒ การจัดฝึกอบรมภายในสานักงาน (In house training)
ลาดับ
๑

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๒๘
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

ไม่ผ่าน

๒

ผ่าน

๓

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๔

ผู้อานวยการ

-วิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะรอง
- วิเคราะห์จากการสารวจความจาเป็น
แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร
- นโยบายของสานักงาน
เสนอต่อผู้อานวยการ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ

บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนา
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข บุคลากรประจาปี
-รายละเอียดหลักสูตร

อนุมัติ

ผู้อานวยการ

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนา
-เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
บุคลากรประจาปี

จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการและ
งบประมาณแผนพัฒนาบุคลากร
ภายใน

ไม่ผ่าน

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกข้อความขออนุมัติ
-ทาบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการและ
หลักการและงบประมาณ
งบประมาณแผนพัฒนาบุคลากรภายใน
แผนพัฒนาบุคลากรภายใน

บันทึกข้อความขออนุมัติ
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

อนุมัติ
ผ่าน

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แจ้งกลุ่มงานให้จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการพัฒนาบุคลากรประจาปี

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกประชาสัมพันธ์แผนการ
-ทาบันทึกประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรประจาปี

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

กลุ่มงานส่งรายชี่อบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาบุคลากรประจาปี

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

๗

งานทรัพยากรมนุษย์

เตรียมจัดฝึกอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากร/ขออนุมัติค่าใช้จ่าย

๘

-งานทรัพยากรมนุษย์
-บุคลากร

๕

๖

จัดฝึกอบรมตามแผน

๒๙

บุคลากรประจาปี ถึงหัวหน้างานขึ้นไปทุก
กลุ่มงาน ให้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
บุคลากรประจาปี

-พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
บุคลากรประจาปี
- กลุ่มงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
บุคลากรประจาปีตามกาหนดการ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
-ประชาสัมพันธ์บุคลากร ยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรมตามแผน
-ทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในหลักสูตรที่จะ
จัดฝึกอบรม
-ประสานวิทยากร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส่งรายชี่อบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาบุคลากรประจาปี

-ประชาสัมพันธ์บุคลากรเพื่อ

ยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม
ตามแผน
-ทาบันทึกขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ -ใบลงทะเบียน

ลาดับ
๙

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายงานผลการจัดฝึกอบรม
ตามแผน

วิธีการดาเนินการ
ตามแผน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-เอกสารประกอบการฝึกอบรม

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ - รายงานผลการจัดฝึกอบรม
-รายงานผลการจัดฝึกอบรมให้ผู้อานวยการ
- ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
ทราบ
-ประชาสัมพันธ์ผลการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร - แบบประเมินผลการอบรม
ทราบ

๑๐

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

รายงานผลการพัฒนา
บุคลากรประจาปี

งานบุคคลรายงานการพัฒนา
บุคลากรประจาปีให้ผู้อานวยการ
ทราบ

- บันทึกรายงานการพัฒนา
บุคลากรประจาปี
- สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

๓๐
๔. การประเมินผลการปฏิ
บัติงานเพื่อต่อสัญญา
ลาดับ
๑

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
จัดทาทะเบียบควบคุมการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ประเมิน

๓

ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาฯ
ตามสายงาน)

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
เพื่อต่อสัญญาจ้าง

๔

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

สรุปผลการประเมิน

๕

งานทรัพยากรมนุษย์

จัดทาสัญญาจ้างฉบับใหม่

๖

ผู้อานวยการ

ไม่ผ่าน

-ส่งแบบประเมินให้กับผู้ประเมิน ผู้บัญชาตาม
สายงานของผู้บุคลากรที่ต้องได้รับการประเมิน

ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
(หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ หัวหน้าสานัก
และรองผู้อานวยการ )

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. สรุปคะแนน และความคิดเห็นจากแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ สัญญาจ้างฉบับใหม่
-จัดทาสัญญาจ้างฉบับใหม่ขออนุมัติ
ผู้อานวยการอนุมัติ และพยานร่วมลงนาม

สัญญาจ้างฉบับใหม่
ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข

อนุมัติ
ผ่าน

งานทรัพยากรมนุษย์

ระยะเวลาการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒

๗

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ ทะเบียบควบคุมการ
-จัดทาทะเบียบควบคุม การดาเนินการกาหนด ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

แจ้งผลการต่อสัญญาจ้าง

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ สัญญาจ้างฉบับใหม่
-ส่งคู่ฉบับสัญญาใหม่ให้กับบุคลากร

๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี

ลาดับ
๑

ผู้รับผิดชอบ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๓๑
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
แจ้งกาหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี

๒

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี

๓

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แจกแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี

๔

-บุคลากร
-ผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี

๕

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานประจาปี

๖

๗

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

วิธีการดาเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ กาหนดการประเมินผลการ
-แจ้งกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานประจาปี
ประจาปี

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบฟอร์มรายงานผลการ
- ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานประจาปี(ระดับ
ประจาปี ทั้งระดับภารกิจ และ ระดับบุคคล
ภารกิจ และ ระดับบุคล)
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบประเมินผลการปฏิบัติ
- แจกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี งานประจาปี
ประเมินพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม

บุคลากร
- ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจาปี ระดับ
ระดับบุคคล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน
- ส่งรายงานการปฏิบัติงานประจาปี ระดับ
ระดับภารกิจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ระดับภาระกิจ และ
ระดับบุคคล

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ แบบประเมินผลการปฏิบัติ
-ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการ
งานประจาปี
ปฏิบัติทั้งระดับบุคคล และระดับภารกิจ
-ตรวจสอบ/ติดตามแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
-สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน(ระดับบุคคล) (ระดับบุคคล)

บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ บันทึกรายงานผลการ
-บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล
ปฏิบัติงานระดับบุคคล
ที่ระบบจัดเก็บเอกสาร/ตู้งานทรัพยากรมนุษย์
ที่ระบบจัดเก็บเอกสาร

ประชุมคณะทางานวินิจฉัยผล
ครั้งที่ ๑ ระดับภารกิจ

๓๒

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ จดหมายเชิญประชุม
-จดหมายเชิญประชุมนัดหมายคณะทางาน
นัดหมายคณะทางานวินิจฉัย

ลาดับ
ผู้รับผิดชอบ
๘ งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

วิธีการดาเนินการ
วินิจฉัยผล ครั้งที่ ๑ ระดับภารกิจ

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
๙

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ประชุมคณะทางานวินิจฉัยผล
ครั้งที่ ๒ ระดับบุคคล

-จดหมายเชิญประชุมนัดหมายคณะทางาน
วินิจฉัยผล ครั้งที่ ๒ ระดับบุคคล

งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ
๑๐

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๑๑
งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ
๑๒

ผู้อานวยการ

สรุปผลการพิจารณาวินิจฉัยผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจาปี
เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ

๑๔

งานทรัพยากรมนุษย์

งานทรัพยากรมนุษย์

ผล
จดหมายเชิญประชุมนัดหมาย
คณะทางานวินิจฉัยผล
สรุปผลการการพิจารณา
คะแนนกลุ่มงานและผล
ประเมิน

สรุปผลการประเมินการ
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ ปฏิบัติงานประจาปี
-เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
เพื่อทราบ
-สรุปผลการประเมินการ

ผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
ปฏิบัติงานประจาปี
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข -บันทึกขออนุมัติผลการประเมิน

ไม่ผ่าน

การปฏิบัติงานประจาปี
-บันทึกแจ้งผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจาปี

อนุมัติ

ผ่าน

๑๓

- ทาสรุปผลการการพิจารณาคะแนนกลุ่มงาน
และผลประเมิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เสนอต่อคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อทราบ

แจ้งผลประเมินประจาปี

สรุปผลการประเมินการ
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ ปฏิบัติงานประจาปี
-เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน สมศ.

บันทึกแจ้งผลการประเมิน
งานทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการ การปฏิบัติงานประจาปี
-บันทึกแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจาปี

๖. การจัดสวัสดิก๓๓ารและประโยชน์เกื้อกูล
ลาดับ
๑

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

กลุ่ม/ศูนย์/หน่วย

กรอกแบบฟอร์มขอเบิกค่า
รักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร

วิธีการดาเนินการ
บุคลากรกรอกแบบฟอร์มขอ
เบิกจ่ายสวัสดิการ ส่งเอกสารเบิก
ภายใน วันที่ ๕ ของทุกเดือน

แนบเอกสารที่เกีย่ วข้องกับการ
เบิกสวัสดิการนั้นๆ

๒

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๓

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

๔

รองผู้อานวยการ

๕

งานการเงินและบัญชี

รับเอกสาร/ตรวจสอบสิทธิในการ
เบิกตามระเบียบ

ขออนุมัติเบิกจ่าย

ไม่ผ่าน

อนุมัติ
ผ่าน

การเงินทาการเบิกจ่าย
ให้กับบุคลากร

ตรวจสอบเอกสาร จานวนเงินที่
เบิกจ่าย
-จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่คสู่ มรส
บุตร บิดามารดา และค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
รองผู้อานวยการลงนามอนุมัติ
หากไม่อนุมตั ิให้นาไปพิจารณาแก้ไข
- ส่งบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมตั ิ
แล้วนั้น ให้การเงินดาเนินการ
เบิกจ่ายให้กับบุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการขอเบิกค่า
รักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่คู่
สมรส บุตร บิดามารดา /
แบบฟอร์มการขอเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เอกสารแนบ ใบเสร็จรับเงินค่า
รักษาพยาบาล ใบรับรอง
แพทย์/ใบเสร็จรับเงินค่าเล่า
เรียนบุตร
- สาเนาทะเบียนบ้านผูม้ ีสิทธิ
(กรณีบิดามารดา)
- สาเนาสูติบัตรและสานา
ทะเบียนบ้าน (กรณีบตุ ร)
- สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี
สามีภรรยา)

๓๔
๗.การควบคุมกฎ ระเบี
ยบ และวินัยของบุคลากร

(การทารายงานสรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร สมศ.)
ลาดับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

๑

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

สรุปรายงานสถิติ ขาด ลา มาสาย
ของบุคลากร ประจาเดือน

๒

๓

งานทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจอานวยการ

ผู้อานวยการ

บันทึกสรุปสถิติการเข้าปฏิบตั ิงาน
และการลางานประจา เดือน

วิธีการดาเนินการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- พิมพ์รายงานการเวลาการ
รายงานการเวลาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ น จาก
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบ E-office ภายในวันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน
- ตรวจสอบ เช็คจานวนวัน เวลา ขาด
ลา มาสาย
- จัดทาบันทึกสรุปสถิติการเข้า
ปฏิบัติงานและการลางานประจา
เดือน ว่ามีประจานวนลาป่วยกี่
คน ลากิจกี่คน ลาพักผ่อนกี่คน
และเข้าปฏิบัติงานสายกี่ในเดือนนั้น
- จัดทาบันทึกชมเชยเจ้าหน้าที่ ที่มา
ปฏิบัติในเดือนนั้นๆ ไม่ขาด ไม่ลา ไม่
มาสาย
- จัดทาบันทึกตักเตือนเจ้าหน้าที่
ที่มาปฏิบัติงานเกินครึ่งหนึ่งของ
จานวนวันปฏิบัติงานของเดือนนั้นๆ
- ลงนามบันทึกสรุปสถิติการเข้า
ปฏิบัติงานและการลางานประจา
เดือน บันทึกการชมเชย และบันทึก
ตักเตือน

อนุมัติ

๓๕

การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี
ภารกิจอํานวยการ
สํานักสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

คํานํา
การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของงานการเงินและบัญชี ภารกิจอํานวยการ สํานักสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของงานการเงิน
และบัญชี ภารกิจอํานวยการ ซึ่งมีพันธกิจหลัก ๓ ประการ ไดแก
๑. การบริหารเงินทุน
๒. งานการเงิน
๓. งานบัญชี
งานการเงินและบัญชีหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนองค
ความรูที่เปนประโยชนสําหรับสํานักงานตอไป
งานการเงินและบัญชี ภารกิจอํานวยการ
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

ภารกิจงานการเงินและบัญชี
กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวัง
ตัวชี้วัดภารกิจงาน
ปญหา อุปสรรคของภารกิจงานและแนวทางในการแกไขปญหา
ออกแบบกระบวนการใหม

ภารกิจของงานการเงินและบัญชี ภารกิจอํานวยการ
สํานักสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
หนาที่และเปาหมาย
เปนหนวยงานในการดําเนินการจัดการดานการเงินและบัญชี รวมทั้งสนับสนุนการจัดทํางบการเงิน และ
ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะดานการเงินและบัญชีสําหรับงานบริการจากหนวยงานตาง ๆ ภายใน
และภายนอก สมศ.
งานการเงินและบัญชี ภารกิจอํานวยการ มีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) บริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เชน การเบิกจายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน
การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ดําเนิ นการเกี่ยวกับงานงบประมาณ พิ จารณาจัดสรร
งบประมาณรายจาย จัดทําบัญชีทั่วไปและบัญชีเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน การตรวจสอบ
จากหนวยตรวจสอบภายในและการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีจากผูตรวจสอบภายนอก การ
ติดตามประเมินผลการใชจายเงิน จัดทํารายงานแสดงฐานะการเงินและบัญชี และการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนงานภายใตภารกิจงาน
๒) บริหารจัดการและประสานงานการจัดทํานโยบายและแผน และงบประมาณของสํานักงาน
๓) บริหารจัดการกองทุน สมศ. และกองทุนสวัสดิการสมศ.
๔) รวมรับผิดชอบในงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือผูอํานวยการมอบหมาย
ดั งนั้น จากขอบเขตหน าที่ และความรับผิ ดชอบดั งกล าว สามารถแบ งพั นธกิ จของงานการเงินและบั ญชี ได ๓
ประการ ได แก การบริ หารเงินทุ น งานการเงิ น และงานบั ญชี ซึ่งแต ละพั นธกิ จมี ภารกิ จสํ าคั ญและกระบวนการที่
เกี่ยวของ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑. การบริหารเงินทุน
ภารกิจ

กระบวนการทํางาน

๑.๑ วางแผนดานการบริหารเงินทุน

๑.๑.๑ การจัดทํางบประมาณการใชจายประจําเดือน

๑.๒ ดําเนินการดานการบริหารเงินทุน

๑.๒.๑ หาประโยชนจากดอกเบี้ยและรายไดแหลงอื่น

๑.๓ บริหารรายไดอื่น

๑.๓.๑ รับรายไดที่เปนตัวเงิน
๑.๓.๒ รับรายไดที่ไมใชตัวเงิน

พันธกิจที่ ๒. งานการเงิน
ภารกิจ
๒.๑ การเบิกจาย

กระบวนการทํางาน
๒.๑.๑ จายเช็ค
๒.๑.๒ จายเงินสดในมือ (สํานักงาน)
๒.๑.๓ จายเงินสดยอย (สํานักงาน และกองทุน สมศ.)

๒.๒ การงบประมาณ

๒.๒.๑ รับเงินงบประมาณประจําป
๒.๒.๒ ตรวจตัดงบประมาณสําหรับการเบิกจาย
๒.๒.๓ จัดทํารายงานการใชงบประมาณ
พันธกิจที่ ๓ งานบัญชี

ภารกิจ
๓.๑ บันทึกบัญชีและปดบัญชี

กระบวนการทํางาน
๓.๑.๑ บันทึกบัญชีตั้งหนี้เพื่อการเบิกจาย
๓.๑.๒ บันทึกปรับปรุงรายการบัญชี

๓.๒ จัดทํารายงานการเงิน

๓.๒.๑ จัดทํางบการเงินรายเดือน
๓.๒.๒ วิเคราะหงบการเงินรายเดือน
๓.๒.๓ คัดเลื อกผู สอบบั ญชี แต งตั้ งผู สอบบั ญชี จั ดจ างผู สอบบั ญชี เพื่ อให
ตรวจสอบบัญชี

กลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และกําหนดความตองการความคาดหวัง

๑. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการวางแผนดานการบริหารเงินทุน
ชื่อภารกิจ
ผูรับบริการ
ภารกิจที่ ๑.๑ วางแผนดานการ ฝายบริหาร
บริหารเงินทุน
ภารกิจที่ ๑.๒ ดําเนินการดานการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
บริหารเงินทุน
สํานักงาน

ความตองการความคาดหวัง
การจัดทํางบประมาณใชจายประจําเดือนมีความแมนยําและยืดหยุน
สําหรับผูบริหารใชในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ
ความตองการความคาดหวัง
ไดรับประโยชนสูงสุดจากผลตอบแทนการลงทุน โดยมีความเสี่ยงนอย
ที่สุด
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ธนาคารพาณิชยและ ใหขอมูลที่เปนประโยชน ทันเวลาและการตัดสินใจ รวมทั้งเปน
รัฐวิสาหกิจ
กัลยาณมิตรที่ดี

๒. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการบริหารรายไดอื่น
ชื่อภารกิจ

ภารกิจที่ ๑.๓ บริหารรายไดอื่น

ผูรับบริการ

ความตองการความคาดหวัง

สํานักประเมินฯ กรณีรายไดที่ไมใชตัวเงิน เชน
คาปรับจากสัญญาประเมิน

ตรวจสอบเอกสารอางอิงในการคํานวณคาปรับครบถวนถูกตอง

สํานักงานฯ สํานักสงเสริมฯ กรณีรายไดที่เปน
ตัวเงิน

นําฝากตามกําหนดในขอบังคับสํานักงานฯ บันทึกบัญชีถูกตอง
นําไปบริหารเงินทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสม

ผูมีสวนไดสวนเสีย

คูสัญญาประเมิน
สํานักสงเสริมฯ

ความตองการความคาดหวัง

สามารถสื่อความเขาใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
ประสานงานการรับเงินคาประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการเบิกจาย

ชื่อภารกิจ
ภารกิจที่ ๒.๑ การเบิกจาย

ผูรับบริการ
บุคลากรในสํานักงาน ทั้งในฐานะผูรับเงินและใน
ฐานะผูประสานงานกับบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกสํานักงาน เชน คูสัญญาประเมิน
คูสัญญาจัดซื้อจัดจาง ผูเขารวมประชุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูบริหารที่มีอํานาจอนุมัติเบิกจายและลงนามเช็ค
บุคคลากรในสํานักงานที่มีหนาที่ประสานงาน
คูสัญญา

ความตองการความคาดหวัง
เบิกจายไดตามกําหนดเวลา
การเบิกจายถูกตอง และตามกําหนดเวลา
ความตองการความคาดหวัง
การตรวจสอบกอนการเสนออนุมัติมีความถูกตองและตามกําหนดเวลา
ไดรับเช็ค เงินสดในมือ เงินสดยอย ถูกตองและทันเวลา
เบิกจายไดตามขอตกลงในสัญญา
สําหรับสัญญาจางประเมิน มีแผนใหผูรับเงินตรวจดูสถานะการ
เบิกจายจากระบบ Automated QA

๔. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการงบประมาณ

ชื่อภารกิจ
ภารกิจที่ ๒.๒ การงบประมาณ

ผูรับบริการ
สํานักงานฯ

ความตองการความคาดหวัง
ไดรับเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณตามเวลาและครบถวน

บุคลากรในสํานักงานที่ขออนุมัติเบิกจาย

มีขอมูลงบประมาณที่ถูกตอง ตรงเวลาสําหรับการขออนุมัติเบิกจาย

ฝายบริหาร /ทุกสํานัก / ทุกภารกิจ

มีขอมูลงบประมาณที่ถูกตอง ตรงเวลา เพียงพอสําหรับใชในการ
บริหารงบประมาณการเบิกจายไดตามเปาหมาย

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูใหบริการดานระบบงบประมาณ
คณะกรรมการบริหาร คณะทํางานการเงิน ผู
ตรวจสอบภายในและภายนอก

ความตองการความคาดหวัง
สามารถใหบริการแนะนําปรึกษาไดอยางทันทวงที
ไดขอมูลที่ถูกตอง ตรงเวลาและตรวจสอบได

๕. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการบันทึกบัญชีและปดบัญชี
ชื่อภารกิจ

ภารกิจที่ ๓.๑
การบันทึกบัญชีและการปดบัญชี

ผูรับบริการ

ความตองการความคาดหวัง

คูสัญญา ทั้งสัญญาจางประเมิน และจัดซื้อจัดจาง การบันทึกรายการทางบัญชีถูกตองและครบถวน ตามเอกสารที่มี
ระหวางคูสัญญา
ฝายบริหาร
ปดบัญชีไดทันกําหนดเวลา
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ฝายบริหาร
คณะกรรมการบริหาร คณะทํางานการเงิน

ความตองการความคาดหวัง

ปดบัญชีไดทันกําหนดเวลา ขอมูลมีความถูกตองครบถวน และ
ตรวจสอบได

๖. กลุมผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดความตองการความคาดหวังของการจัดทํารายงานการเงิน
ชื่อภารกิจ

ภารกิจที่ ๓.๒
การจัดทํารายงานการเงิน

ผูรับบริการ

ความตองการความคาดหวัง

ฝายบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะทํางาน งบการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได และจัดทําไดตามกําหนดเวลา
การเงิน
การวิเคราะหงบการเงินสามารถนําไปใชในการบริหารได
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูตรวจสอบภายใน
ผูสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กรมบัญชีกลาง

ความตองการความคาดหวัง

งบการเงินมีความถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
จัดทําไดตามกําหนดเวลา

ตัวชีว้ ัดภารกิจงาน

กําหนดตัวชี้วัดภารกิจงาน
ขอกําหนดที่สําคัญ
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน)
ความถูกตองและทันกําหนดเวลาของการเบิกจาย
ผลตอบแทนการลงทุนไดรับประโยชนสูงสุดและมี
ความเสี่ยงนอยที่สุด
งบการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได อยูใน
กําหนดเวลา และนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารได

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

รอยละของการเบิกจาย
จํานวนเงินผลตอบแทนการลงทุน

ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
ไมต่ํากวารอยละ ๙๐

กําหนดเวลาการปดบัญชีเพื่อการตรวจสอบบัญชีประจําป
กําหนดเวลาสงงบการเงินใหผูอํานวยการ
กําหนดเวลาสงงบการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ไมต่ํากวารอยละ ๙๐

ปญหา อุปสรรคของภารกิจงาน
และแนวทางในการแกไขปญหา

ประเด็นปญหา อุปสรรคของภารกิจงานและแนวทางในการแกไขปญหา
ภารกิจ
การเบิกจาย

ประเด็นปญหาที่พบ
- การเบิกจายสวนใหญยังแนบเอกสารไมครบ ไมถูกตอง
-ขาดเจาหนาที่รายวัน 1 คน ในการทําเรื่องตั้งเบิกเงิน โดยในไตรมาสที่ 2 มีการสง
เอกสารเบิกจายคาตอบแทนใหกับคณะผูประเมินศูนยพัฒนาเด็ก การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษ จํานวนมาก ทําใหการทํางานไมเปนไปตามกําหนดเวลา

แนวทางการแกไข
- กําหนดแนวปฏิบัติเรื่อง
กําหนดเวลาตั้งเบิก
- ลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในแตละกระบวนการ
- พัฒนากลไกระบบงานที่มีอยูให
เปนประโยชนในการแกปญหา
การเบิกจายซ้ํา
- เสริมสรางทัศนคติที่ดีในการ
ประสานงานและการอํานวยการ
ดานการเบิกจาย
- วางแผนการดําเนินงานใหม่

การงบประมาณ

- ขั้นตอนการการเบิกจายในระบบงบประมาณ Econs มีหลายขั้นตอนที่ยังไมสามารถ - จัดทําแนวปฏิบัติการเบิกใช
ลดขั้นตอนได
งบประมาณ
-รายงานสรุปงบประมาณใชจายประจําเดือนระบบงบประมาณ Econs ไมเพียงพอตอ
ในการนําขอมูลไปใชเชิงบริหาร
- ติดตอผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
พัฒนารูปแบบรายงานใหตรง
ตามวัตถุประสงคที่ตองการใช
งาน

ภารกิจ

การบันทึกบัญชี การปดบัญชี
และการจัดทํารายงานการเงิน

ประเด็นปญหาที่พบ

- ฝายบริหารมีความตองการรายงานการวิเคราะหเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมในรายเดือน
และรายไตรมาส ในขณะที่เจาหนาที่มีระยะเวลาการทํางานจํากัด

แนวทางการแกไข

- ใชรายงานการวิเคราะหใหเปน
ประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทํางาน

