-21. วัตถุประสงคข องการจัดทําคูมือ
1.1 เพื่อใหหนวยงานมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพอยางทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดให กับผูเ ขามาปฏิบัติ งานใหม และใช
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับผูใชบริการ ทั้งหนวยงาน
ภายใน หนวยงานภายนอก ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการงานที่มีอยูเพื่อสนับสนุนงานให
ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อจัดการความรูที่มีอยูในงานบริหารทั่วไป และพัฒนางานใหเกิดความตอเนื่องมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป กองสงเสริมและเผยแพร มีเนื้อหาตามบริบทโครงสรางการ
แบงสวนงาน ซึ่งประกอบดวย งานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคลากร งานพัสดุ และงานงบประมาณ
2.1 คูมือเลมนี้ไดอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ งานบุคลากร
งานพัสดุ และงานงบประมาณ
2.2 เนื้อหาในคูมือนอกจากจะนําเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ไดเสนอ
แนวทางในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูบริหาร หัวหนางาน และ
ผูปฏิบัติงาน ทราบหนาที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผูปฏิบัติงาน ซึ่งหากเจาหนาที่
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในระบบดังกลาวไมครบถวน หรือไมถูกตอง
3. คําจํากัดความ
เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เปนหลักฐาน
เอกสาร หมายถึง สิ่งหรือสื่อที่ใชอธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะ
อยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน รูปภาพ แบบฟอรม เปนตน
การจัดทําเอกสาร คือ การกําหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชในการ
ติดตอสื่อสาร หรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ระบบ หมายถึ ง การทํ า งานอย า งมี ห ลั ก การ โดยมี ก ารเขี ย นหลั ก การเหล า นี้ ไ ว เ ป น เอกสารเพื่ อ
กําหนดการทํางาน และมีบันทึกไวเปนเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐานวาไดทําตามที่เขียนไวจริงเชนเดียวกับคูมือ
การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน และ
จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มี
ความซับซอน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
/วิธี...

-3วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน (Work Instruction) เปนเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ
หรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางานและรวมทั้งวิธีที่องคกรใชใน
การปฏิบัติงานโดยละเอียด
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห พิจารณา กํากับดูแลเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคลากร
งานพัสดุ งานติดตาม งานงบประมาณ และงานอํานวยการตางๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา วินิจฉัย
หรือสั่งการของผูอํานวยการกอง อธิบดี หรือรองอธิบดี
4.2 ดําเนินการจัด ทําหนั งสื อราชการ ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองหนังสื อราชการ เสนอ
ผู อํานวยการกอง รองอธิ บ ดี และอธิ บ ดี ติ ด ตามประสานงานขอมูล จากหน วยงานเพิ่มเติ ม เพื่อเป น ขอมูล
ประกอบการพิจารณา วินิจฉัย หรือสั่งการของอธิบดี หรือรองอธิบดี
4.3 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ของกองสงเสริมและเผยแพร และงานอาคาร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
และตามที่ไดรับมอบหมายจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ เสนอผูอํานวยการ
กอง เสนออธิบดี หรือรองอธิบดี
4.4 ติดตาม และรายงานผลความกาวหนาของการสั่งการของผูอํานวยการกอง
4.5 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง และแกไขปญหาที่เกี่ยวกับงานในหนาที่แกหนวยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวของ
4.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ธุรการ/สารบรรณ

งบประมาณ

บุคลากร

ควบคุมภายใน

งานติดตาม

พัสดุ

งานประชุม

เลขาคณะทํางาน
ของ กสพ.

งานอํานวยการ

-4หัว หนาฝายบริหารทั่ว ไป Work manual
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

ฝายบริหาร
ทั่วไป

ประชุมฝายบริหาร
ทั่วไป

มอบหมายงาน
ใหเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของ

ติดตามงาน -------

ประชุมฝายบริหาร
ทั่วไป

สรุปการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดงาน

ผูอํานวยการเกษียนงาน
มอบหมายงานใหหัวหนาฝาย
บริหารทั่วไปดําเนินการตอไป
1. ประชุมเพื่อชี้แจง
นโยบาย และคําสั่งของผูบริหาร
ใหรับทราบและปฏิบัติ
2. กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและถายทอดตัวชี้วัด
สูบุคคล
พิจารณางานและมอบหมายให
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตาม
ภารกิจและหนาที่

กํากับและติดตามงานที่
มอบหมายเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของงาน
เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และหาแนวทางการลดปญหา
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

พิจารณาสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูรับผิดชอบ เอกสารอาง
อิง

น.ส.
จินตนา
เมตตาจิตต

หมาย
เหตุ

-5ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหัว หนาฝายบริหารทั่ว ไป
1. ผูอํานวยการมอบหมายงานใหหัวหนาฝายบริหารทั่วไปดําเนินการ
2. ประชุมฝายบริหารทั่วไป
2.1 ประชุมเพื่อชี้แจง นโยบาย และคําสั่งของผูบริหารใหเจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไปรับทราบและ
ปฏิบัติ
2.2 กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รับผิดชอบตาม Job description และถายทอด
ตัวชี้วัดตามหนาที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. ผูอํานวยการเกษียนงานใหหัวหนาฝายบริหารทั่วไปดําเนินการ ดังนี้
3.1 จะพิจารณางานและมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามภารกิจและหนาที่ โดยการแนะนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานใหเจาหนาที่เขาใจกอนการปฏิบัติงาน
4. จะดําเนินการติดตามงานที่มอบหมายใหเจาหนาที่
4.1 หากมีปญหา หรืออุปสรรค จะชวยดําเนินการแกไขเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค
4.2 เพื่อเปนการเตือน และเรงรัดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหทันตามกําหนดเวลา
5. ประชุมเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการลดปญหา อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
6. พิจารณาสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการฝายบริหารทั่วไป
6.1 รอบแรก (1 ตุลาคม 25xx – 31 มีนาคม 25xx)
6.2 รอบสอง (1 เมษายน 25xx - 30 กันยายน 25xx)

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน งานธุรการและงานสารบรรณ
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

1. นาย/นาง/นางสาวณัฐชุภรณ กิจสิงห
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
2. นาย/นาง/นางสาวณัฎฐณิดา ทิวามงคล
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

:

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. งานธุรการและงานสารบรรณ
1.1 ลงทะเบียนรับ คือ หนังสือที่ไดรับจากหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก และระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณปฏิบัติตามที่กําหนดไว
ตารางที่ 1 ผังงานขั้นตอนการลงทะเบียนรับ
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

6

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

รับหนังสือ
จาก
หนวยงาน

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่รับหนังสือจากหนวยงาน
ภายใน และภายนอก

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่ประทับตราลงรับหนังสือ

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
และบันทึกขอมูลลงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่กลั่นกรอง และ
ตรวจสอบเอกสารใหมีความ
ถูกตอง หากไมถูกตองสงให
หนวยงานเจาของเรื่องแกไข

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่ประทับตรายางลงบน
หนังสือ
- ลงนามผาน
- ลงนามอนุมัติ, ทราบ
- เกษียนงานมอบหมาย

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

ผูอํานวยการกองพิจารณา
- ลงนามผาน
- ลงนามอนุมัติ, ทราบ
- เกษียนงานมอบหมาย

ผูอํานวยการ
กอง

ประทับตรารับหนงสือ

ลงทะเบียนรับหนังสือ

ตรวจสอบ ---------หนังสือ

ประทับตรายาง

ผูอํานวยการกอง
พิจารณา

ไมถูกตองแจง
หนวยงาน
เจาของเรื่อง

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-2ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่รับหนังสือจากหนวยงานภายใน ภายนอก/รับหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. เจาหนาที่ประทับตราลงรับหนังสือตามความเรงดวนของหนังสือราชการนั้น โดยประทับตรารับที่
มุมดานขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดในตราประทับรับหนังสือ ดังนี้
เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียนรับ
วันที่ ใหลงวันที่ เดือน ป ที่รับ
เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ
3. เจาหนาที่ลงทะเบียนรับหนังสือ และบันทึกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพรอมสงเอกสารให
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง โดยบันทึกดังนี้
- เสนอผูอํานวยการกอง (หนาหองตรวจสอบ)
4. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ ดําเนินการดังนี้
4.1 ตรวจสอบหนังสือมีความถูกตอง จะประทับตรายางบนหนังสือตามคําสั่งมอบอํานาจกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลงนามผาน
ลงนามอนุมัติ, ทราบ, อนุญาต
เกษียนงานมอบหมาย
4.2 ตรวจสอบหนังสือไมถูกตองตามแบบฟอรม สะกดคําผิด ขอความไมสมบูรณ จะสงหนังสือให
หนวยงานเจาของเรื่องดําเนินแกไข
สงเรื่องคืนตามระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรณีที่ตองใชเวลาการแกไข
สงเรื่องใหหนวยงานเจาของเรื่องดําเนินการแกไขทันที
5. ผูอํานวยการกองพิจารณา ตามคําสั่งมอบอํานาจกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ 349/2559
ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และที่ 50/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ลงนามผาน
ลงนามอนุมัติ, ทราบ, อนุญาต
เกษียนงานมอบหมาย
1.2 ลงทะเบียนสง คือ การลงทะเบียนหนังสือที่มี 2 กรณี คือ สงออกไปหนวยงานภายใน และหนวยงาน
ภายนอก โดยบันทึกการเกษียนงานของผูอํานวยการกองลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส พรอมคัดแยก
เอกสารตนฉบับ สําเนาคูฉบับ สําเนา เพื่อดําเนินการจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

/ตารางที่ 2…

-3ตารางที่ 2 ผังงานขั้นตอนการลงทะเบียนสง
ลําดับ
ที่

1

2

3

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

ผู้อํานวยการ
กองพิจารณา

ออกเลขหนังสือภายนอก

คัดแยกเอกสาร

นําส่งหนังสือผู้เกียวข้ อง

4

จัดเก็บเอกสาร

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่บันทึกเกษียนงานลงใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่ออกเลขหนังสือ
ภายนอก

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่คัดแยกเอกสาร
หนวยงานภายใน และภายนอก

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่นําสงหนังสือใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เจาหนาที่จัดเก็บเอกสาร

น.ส.ณัฐชุภรณ
กิจสิงห,
น.ส.ณัฎฐณิดา
ทิวามงคล

เอกสาร
อางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ เชน ผูอํานวยการกองลงนามเรียบรอยแลว และ
บันทึกการเกษียนงานลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. เจาหนาที่ลงทะเบียนสงออกภายนอก และออกเลขทีห่ นังสือภายนอก โดยลงรายละเอียดดังนี้
2.1 เลขทะเบียนหนังสือสง ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือสง
2.2 ที่ ให ล งพยั ญชนะและเลขประจํ าของสวนราชการเจ าของเรื่ องทับเลขที่ของหนังสือ
สงออกในหนังสือที่จะสงออกภายนอก เชน ทส...../...........
2.3 ลงวันที่ ใหลงวันที่ เดือน ป ที่จะสงหนังสือออก
2.4 จาก ใหลงตําแหนงของผูลงนาม เชน อธิบดี รองอธิบดี หรือผูที่มีอํานาจลงนาม
/2.5 ถึง…

หมาย
เหตุ

-42.5 ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถาไมมี หรือไมทราบ ใหใชชื่อบุคคลหรือ
สวนราชการ
2.6 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น
2.7 ลงเลขที่และวัน เดือน ป ในหนังสือที่สงออกทั้งในตนฉบับและสําเนาคูฉบับใหตรงกับเลข
ทะเบียนสงและวันที่ เดือน ป ในทะเบียนหนังสือสง
3. เจาหนาที่คัดแยกเอกสารตนฉบับพรอมเอกสารที่จะนําสงไปดวยใหครบถวน โดยแยกสําเนาคูฉบับ
ไวสําหรับการจัดเก็บ และสําเนาสงคืนเจาของเรื่อง
4. เจาหนาที่นําสงหนังสือ และสําเนาแจงเวียนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. เจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บสําเนาคูฉบับ ใหเปนหมวดหมู สําหรับการตรวจสอบและคนหา และสงสําเนาคืน
เจาของเรื่อง
หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน การจัดทําคําของบประมาณประจําป
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาวปณณิกา สกุลวรวิทย
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. การจัดทําคําของบประมาณประจําป
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

ร่ างคําขอ

1

2

3

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

จัดทํารางคําของบประมาณรายจาย
ประจําป25xx

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

วิเคราะห ทบทวน งบประมาณฐาน
เดิมเพื่อจัดทํารางคํางบประมาณ
รายจายประจําป25xx

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรม

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

งบประมาณ

ประชุมการจัดทําร่ างคําขอ
งบประมาณ

แจ้ งเวียนกลุ่มงาน
ดําเนินการจัดทําร่ างคําขอ

ตรวจสอบและแก้ ไข
รายละเอียดข้ อมูลทุกกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน น.ส.ปณณิกา
แตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานได สกุลวรวิทย
จัดทําขอมูลสงใหฝายบริหารทั่วไป

รวบรวมข้ อมูลและจัดทํา
ในภาพรวมกอง

รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/ น.ส.ปณณิกา
โครงการของกองสงเสริมและ
สกุลวรวิทย
เผยแพร

4

5

6
คําขอตัง
งบประมาณ
(หลังปรับลด)

7
ประชุมการจัดทําคําขอ
งบประมาณ

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป 25xx

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขา
รวมประชุมฟงการชี้แจงจัดทําคําขอ
งบประมาณตามแบบฟอรมที่กอง
ยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผล
กําหนด

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. การจัดทําคําของบประมาณประจําป (ตอ)
แจ้ งเวียนกลุ่มงาน
ดําเนินการจัดทําร่ างคําขอ

แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่ได
ประชุม

ตรวจสอบและแก้ ไข
รายละเอียดข้ อมูลทุกกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน น.ส.ปณณิกา
แตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานได สกุลวรวิทย
จัดทําขอมูลสงใหฝายบริหารทั่วไป

8

9

10
รวบรวมข้ อมูลและจัดทํา
ในภาพรวมกอง

11
ชีแจง
กรรมาธิการ

12
แจ้ งเวียนการประชุมชีแจง
กรรมาธิการ

13

แจ้ งเวียนกลุ่มงานดําเนินการ
จัดทําข้ อมูลชีแจง
คณะกรรมาธิการ

14
จัดเตรี ยมเอกสารข้ อมูล
สําหรับเข้ าชีแจงฯงาน

15
จัดทําแผน
ปฏิบตั ิงาน
และรายจ่าย

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/ น.ส.ปณณิกา
โครงการของกองสงเสริมและ
สกุลวรวิทย
เผยแพร
จัดทําขอมูลเตรียมชี้แจง
คณะกรรมาธิการงบประมาณ
รายจายประจําป 25xx

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขา
รวมประชุมฟงการชี้แจงจัดทําเตรียม
ชี้แจงคณะกรรมาธิการตาม
แบบฟอรมที่กองยุทธศาสตร ตรวจ
และประเมินผลกําหนด
แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่ได
ประชุม

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

จัดเตรียมขอมูลสําหรับเขาชี้แจงตอ น.ส.ปณณิกา
คณะกรรมาธิการใหกับผูอํานวยการ สกุลวรวิทย
กองสงเสริมและเผยแพร
จัดทําแผนการปฏิบตั ิงานและการใช น.ส.ปณณิกา
จายงบประมาณประจําป
สกุลวรวิทย

-31. การจัดทําคําของบประมาณประจําป (ตอ)
16
ประชุมการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงานและ
รายจ่ายประจําปี

17

แจ้ งเวียนกลุม่ งานดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบตั ิงานและ

รายจ่ายประจําปี

18
ตรวจสอบและแก้ ไข
รายละเอียดข้ อมูลทุกกลุ่ม

19
รวบรวมข้ อมูลและจัดทํา
ในภาพรวมกอง

20
เสนอ
ผูอํานวยการ
กอง

21
เสนอ
ผูบริหาร

แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขา
รวมประชุมฟงการชี้แจงจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณประจําปตามแบบฟอรม
ที่กองยุทธศาสตร ตรวจและ
ประเมินผลกําหนด
แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํา
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่ได
ประชุม

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในแตละแบบฟอรมตามที่
กลุมงานไดจดั ทําขอมูลสงให
ฝายบริหารทั่วไป
รวบรวมขอมูลทั้งหมดตาม
กิจกรรม/โครงการของกอง
สงเสริมและเผยแพร

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

เสนอผูอํานวยการกองสงเสริม
และเผยแพรพิจารณาลงนาม
แผนการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณประจําป

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณประจําป
งบประมาณ

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

น.ส.ปณณิกา
สกุลวรวิทย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่จัดทํารางคําของบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
1.1 เขารวมประชุมการจัดทํารางคําของบประมาณ เพื่อวิเคราะห ทบทวน งบประมาณฐานเดิม
1.2 แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมรางคําของบประมาณ
1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานไดจัดทําขอมูลสงใหฝาย
บริหารทั่วไป
1.4 เจาหนาที่รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/โครงการของกองสงเสริมและเผยแพร สงขอมูล
ใหกองยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลจัดทําในภาพรวมกรมตอไป
/2. เจาหนาที่...

-42. เจาหนาที่จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ (หลังปรับลด) ดังนี้
2.1 เจาหนาที่แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขารวมประชุมฟงการชี้แจงการจัดทําคําขอ
งบประมาณตามแบบฟอรมที่กองยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลกําหนด
2.2 แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมที่ไดประชุม
2.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานไดจดั ทําขอมูลสงใหฝาย
บริหารทั่วไป
2.4 รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/โครงการของกองสงเสริมและเผยแพร สงขอมูลใหกอง
ยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลจัดทําในภาพรวมกรมตอไป
3. เจาหนาที่จัดทําขอมูลเตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการ ดังนี้
3.1 เจาหนาที่แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขารวมประชุมฟงการชี้แจงจัดทําขอมูลเตรียมชี้แจง
คณะกรรมาธิการตามแบบฟอรมที่กองยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลกําหนด
3.2 แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมที่ไดประชุม
3.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานไดจัดทําขอมูลสงใหฝาย
บริหารทั่วไป
3.4 รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/โครงการของกองสงเสริมและเผยแพร สงขอมูลใหกอง
ยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลจัดทําในภาพรวมกรมตอไป
3.5 จัดเตรียมขอมูลสําหรับเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการใหกับผูอํานวยการกองสงเสริมและ
เผยแพร
4. เจาหนาที่จัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําป
4.1 แจงเวียนหนังสือเชิญกลุมงานเขารวมประชุมฟงการชี้แจงจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณประจําปตามแบบฟอรมที่กองยุทธศาสตร ตรวจและประเมินผลกําหนด
4.2 แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานจัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมที่ไดประชุม
4.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแตละแบบฟอรมตามที่กลุมงานไดจัดทําขอมูลสงใหฝาย
บริหารทั่วไป
4.4 รวบรวมขอมูลทั้งหมดตามกิจกรรม/โครงการของกองสงเสริมและเผยแพร
4.5 เสนอผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพรพิจารณา เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร

:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน ติดตามการเบิกจายงบประมาณและ
เรงรัดการใชจายเงิน
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาว ณัฐพิสิษฐ ลวนศรี
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. ติดตามการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดการใชจายเงิน
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

1

‘[

การเบิก-จายใน
ระบบบริหาร
งบประมาณ
(BI)

2
ตรวจสอบการใช้ จา่ ยใน
ระบบบริ หารงบประมาณ

3

4

5

6

7

ประสาน ติดตามรายการ
ผูกพัน และเบิก-จ่าย
งบประมาณของกลุ่มงาน

ตรวจสอบข้ อมูล และ
บันทึกสถานะของเอกสาร
ใหเปนปจจุบัน

จัดทําข้ อมูล
เร่ งรัดการใช้
จ่ายเงิน

แจ้ งเวียนเอกสารให้ กลุ่มงาน
จัดทํารายงานสถานะการใช
จายเงินงบประมาณ

ตรวจสอบข้ อมูลและบันทึก
สถานะของเอกสารใหเปน
ปจจุบัน

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

ขอมูลงบประมาณแตละ
กิจกรรม / โครงการ ของ
กลุมงาน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตรวจสอบการใช
จายงบประมาณแตละ
กิจกรรม/โครงการ
- งบดําเนินงาน
- งบรายจายอื่น
เจาหนาที่ประสาน ติดตาม
รายการผูกพัน และรายการ
เบิก-จายงบประมาณ
- กลุมงาน
- กลุมการคลัง

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตดิ ตาม ตรวจสอบ
ขอมูลและบันทึกรายการใหเปน
สถานะปจจุบัน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่รวบรวมขอมูลใน
ภาพรวมกองสงเสริมและ
เผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่แจงเวียนเอกสารให
กลุมงานจัดทํารายงาน
สถานะการใชจายเงิน
งบประมาณ

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่ตดิ ตาม ตรวจสอบ
ขอมูลและบันทึกรายการใหเปน
สถานะปจจุบัน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. ติดตามการเบิกจายงบประมาณและเรงรัดการใชจายเงิน (ตอ)
8

ประสาน ติดตามการเบิกจ่าย

เจาหนาที่ตดิ ตามการเบิกจาย
GFMIS กับกลุมการคลัง

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่รวบรวมขอมูลสถานะ
เรงรัดการใชจายเงินในภาพรวม
กองสงเสริมและเผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

เจาหนาที่แจงเวียนประชุมสรุป
ขอมูลเรงรัดการใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

ผูอํานวยการกองพิจารณาขอมูล
เรงรัดการใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

ปรับแกไขขอมูลจากการประชุม
เรงรัดการใชจายเงินของกอง
สงเสริมและเผยแพร

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

นําเสนอผูบริหารที่ประชุมเรงรัด
การใชจายเงิน

นายณัฐพิสิษฐ
ลวนศรี

(GFMIS) กับกลุ่มการคลัง

9
รวบรวมข้ อมูลและจัดทําใน
ภาพรวมกอง

10
ประชุมสรุปข้ อมูลเพือนําเสนอ
ผู้อํานวยกองพิจารณา

11
เสนอ
ผู้อํานวยการ
กองพิจารณา

12.
แก้ ไขข้ อมูล

13
นําเสนอ
ผู้บริ หาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การเบิก-จายในระบบบริหารงบประมาณ (BI) ขอมูลงบประมาณแตละกิจกรรม/โครงการของกลุมงาน
2. ตรวจสอบการใชจายในระบบบริหารงบประมาณ เจาหนาที่งบประมาณจะดําเนินการตรวจสอบการตัด
ยอดคาใชจายในระบบบริหารงบประมาณ ตามกิจกรรมและโครงการ ประกอบดวย งบดําเนินงาน และงบ
รายจายอื่น
3. เจาหนาที่งบประมาณจะประสาน ติดตามรายการผูกพัน และรายการเบิก-จายงบประมาณ เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตอง กับ 2 หนวยงาน ดังนี้
/3.1 กลุมงาน

-33.1 กลุมงาน
3.1.1 ใหดําเนินการตัดยอดคาใชจายของเอกสารในระบบบริหารงบประมาณตามแผนงาน
3.1.2 ใหดําเนินการติดตามรายการผูกพันที่คางอยูในระบบบริหารงบประมาณ เพื่อหาสาเหตุที่ยัง
คางอยูในระบบบริหารงบประมาณ (BI)
- ตัดยอดคาใชจายซ้ํารายการหรือไม
- ติดตามสถานะของรายการวาอยูขั้นตอนใด
3.2 กลุมการคลัง
- ติดตามการเบิก-จาย GFMIS เพื่อใหกลุมการคลังดําเนินลดยอดผูกพัน และเพิ่มรายการเบิกจาย GFMIS ในระบบบริหารงบประมาณ (BI) ของกองสงเสริมและเผยแพร
- แจงยอดการเบิกจาย GFMIS เพื่อดําเนินการลงขอมูลในเรงรัดการใชจายเงิน
4. เมื่อเจาหนาที่ธุรการรับเอกสารจากกลุมงาน และหรือกลุมการคลังแลว ก็จะนําเอกสารมาใหเจาหนาที่
งบประมาณเพื่อตรวจสอบขอมูลและบันทึกรายการใหเปนสถานะปจจุบัน วาเอกสารอยูขั้นตอนใด เชน เอกสาร
อยูระหวางเสนอผูอํานวยการกองลงนามอนุมัติ ทราบ หรือลงนามผาน
5. เจาหนาที่งบประมาณจะดําเนินการเรงรัดการใชจายเงิน กลุมงาน ตามแบบฟอรมรายละเอีย ดงบ
ดําเนินงาน และงบรายจายอื่น ซึ่งแยกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
5.1 ดําเนินการเอง
5.2 จัดซื้อจัดจาง
5.2.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
5.2.2 ลงนามสัญญาแลว
5.3 จางที่ปรึกษา
5.3.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
5.3.2 ลงนามสัญญาแลว
6. เจ า หน า ที่ ง บประมาณแจ ง เวี ย นเอกสารให ก ลุ ม งานจั ด ทํ า เร ง รั ด การใช จ า ยเงิ น โดยใหร ายงาน
สถานะการใชจายเงินงบประมาณตามแบบฟอรมที่กําหนดไว คือ งบดําเนินงาน และงบรายจายอื่น ซึ่งแยก
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
6.1 ดําเนินการเอง
6.2 จัดซื้อจัดจาง
6.2.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
6.2.2 ลงนามสัญญาแลว
6.3 จางที่ปรึกษา
6.3.1 อยูระหวางดําเนินการเอง
6.3.2 ลงนามสัญญาแลว
7. เจาหนาที่งบประมาณติดตาม ตรวจสอบขอมูลและบันทึกรายการใหเปนสถานะปจจุบัน วาเอกสารอยู
ขั้นตอนใด โดยดูขอมูลสถานะจากเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารจากกลุมการคลังทีส่ งเขา
มากองสงเสริมและเผยแพรเพื่อเสนอใหผูอํานวยการกองพิจารณา โดยเจาหนาที่ธุรการจะเปนผูรับเอกสารและ
นํามาสงใหเจาหนาที่งบประมาณเพื่อดําเนินการบันทึกขอมูลสถานะตอไป
/8. เจาหนาที…่

-48. เจาหนาที่งบประมาณติดตามการเบิกจาย GFMIS ของกองสงเสริมและเผยแพร กับกลุมการคลังเพื่อ
สรุปยอดการเบิกจาย GFMIS ในเรงรัดการใชจายเงิน
9. เจาหนาที่งบประมาณรวบรวมขอมูล พรอมบันทึกสถานะขอมูลทุกกลุมงานใหเปนปจจุบัน และสรุป
ยอดการเบิกจายแตละไตรมาสในภาพรวมกองสงเสริมและเผยแพร
10. เจาหนาที่งบประมาณแจงเวียนเชิญประชุมเรงรัดการใชจายเงินของกองสงเสริมและเผยแพรพรอม
สําเนาขอมูลสรุปเรงรัดการใชจายเงินใหกลุมงานเตรียมนําเสนอใหผูอํานวยกองทราบและพิจารณาเพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการประชุมเรงรัดการใชจายเงินของผูบริหารตอไป
11. ผูอํานวยการกองพิจารณาขอมูลเรงรัดการใชจายเงิน
12. เจาหนาที่งบประมาณจะปรับแกไขและสรุปขอมูลเรงรัดการใชจายเงินใหเปนไปตามการพิจารณาของ
ผูอํานวยการกอง
13. นําเสนอผูบริหารที่ประชุมเรงรัดการใชจายเงิน
หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน พัสดุ
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

1. นาย/นาง/นางสาวสุธีรา วงคนรเศรษฐ
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
2. นาย/นาง/นางสาว พีรพล โอฐยิ้มพราย
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

:

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11.งานพัสดุ
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

1
การจัดซือวัสดุ
สํานักงาน

รายละเอียดงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงานในภาพรวม
กองสงเสริมและเผยแพร

4
วิเคราะห์ความต้ องการใช้
วัสดุ

5
แยกประเภทและจัดกลุ่ม
วัสดุ

6
จัดทํารายงานสรุปจํานวน
กลุ่มการจัดซือ

7
จัดทําหนังสือขออนุมตั ิ
จัดซือวัสดุสํานักงาน

นางสาวสุธีรา
นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

คงเหลือ

3

วงคนรเศรษฐ,

วงคนรเศรษฐ,

สํารวจวัสดุสํานักงาน

จัดทําหนังสือแจ้ งเวียน
ตรวจสอบความตองการใช
วัสดุ

นางสาวสุธีรา
นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

สํารวจวัสดุสํานักงานคงเหลือ

2

ผูรับผิดชอบ

แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานสํารวจ นางสาวสุธีรา
ความตองการใชวัสดุสํานักงาน
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
กลุมงานแจงความตองการใชวัสดุ
สํานักงาน เจาหนาที่จะดําเนินการ
วิเคราะหแตละรายการวามี
ความจําเปนมากนอยแคไหน
เจาหนาที่จะดําเนินการแยก
ประเภทและจัดกลุม รายการวัสดุ
สํานักงาน
จัดทํารายงานสรุปการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน

นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
จัดทําหนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ
วัสดุสาํ นักงานในภาพรวมกอง
สงเสริมและเผยแพร

นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21.งานพัสดุ (ตอ)
ผูอํานวยการกองพิจารณา

8

วงคนรเศรษฐ,

เสนอ
ผู้อํานวยการ
กองพิจารณา

9

10

11

หัวหนา
เจาหนาที่

เจ้ าหน้ าทีพัสดุ

จัดทํารายงานขออนุมตั ิ
จัดซือ/จัดจ้ าง พร้ อมใบสัง

12

นางสาวสุธีรา
นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุมอบหมายให
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุตอไป
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการติดตอขอ
ใบเสนอราคาจากผูขาย จํานวน 3
รายเพื่อเปรียบเทียบราคา

นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดทํา
รายงานขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบ
พัสดุ พรอมใบสั่งซื้อเสนอหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุลงนาม

วงคนรเศรษฐ,

หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุลงนาม

นางสาวสุธีรา

นางสาวสุธีรา
นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
วงคนรเศรษฐ,

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

หัวหนาเจาหนาที่
พัสดุลงนาม
รายงานขออนุมตั ิฯ/

ใบสั่ง

ผูอํานวยการกองพิจารณา

13

14

นางสาวสุธีรา

เสนอผู้อํานวยการ

วงคนรเศรษฐ,

กองลงนามอนุมติ/
ใบสั่ง

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

เจ้ าหน้ าทีพัสดุติดต่อบริ ษัท
ห้ างร้ านลงนามรับใบสั่ง

เจาหนาที่พัสดุดําเนินการติดตอ
ผูขายใหมาลงนามใบสั่งซื้อ

นางสาวสุธีรา
วงคนรเศรษฐ

-31.งานพัสดุ (ตอ)
15

ส่งมอบพัสดุ

16

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

17

เสนอ
ผูอํานวยการ
กอง

เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบการสงมอบ นายพีรพล
วัสดุใหตรงตามจํานวนการจัดซื้อ
โอฐยิ้มพราย

เจาหนาที่สงมอบวัสดุสํานักงานและ นายพีรพล
เอกสารหลักฐานตางๆ ให
โอฐยิ้มพราย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจ
รับวัสดุ
เสนอผูอํานวยการกองพิจารณาลง
นามทราบรายงานผลและใบ
กรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงานในภาพรวมกองสงเสริมและเผยแพร
2. สํารวจวัสดุสํานักงานคงเหลือ
3. แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานสํารวจความตองการใชวัสดุสํานักงาน
4. เจาหนาที่จะดําเนินการวิเคราะหความตองการใชวัสดุสํานักงานของกลุมงาน
5. เจาหนาที่จะดําเนินการแยกประเภทและจัดกลุมรายการวัสดุสํานักงาน
6. จัดทํารายงานสรุปการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
7. จัดทําหนังสือขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุสํานักงานในภาพรวมกองสงเสริมและเผยแพร
8. ผูอํานวยการกองพิจารณา
9. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุมอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามระเบียบพัสดุตอไป
10. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการติดตอขอใบเสนอราคาจากผูขาย จํานวน 3 รายเพื่อเปรียบเทียบราคา
11. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พรอมใบสั่งซื้อเสนอหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุลงนาม
12. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุลงนาม
13. ผูอํานวยการกองพิจารณา
14. เจาหนาที่พัสดุดําเนินการติดตอผูขายใหมาลงนามใบสั่งซื้อ
15. เจาหนาที่พัสดุตรวจสอบการสงมอบวัสดุใหตรงตามจํานวนการจัดซื้อ
16. เจาหนาที่สงมอบวัสดุสํานักงานและเอกสารหลักฐานตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจรับวัสดุ
17. เสนอผูอํานวยการกองพิจารณาลงนามทราบรายงานผลและใบกรรมการตรวจรับ

-4หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน ควบคุมการเบิก – จายพัสดุ
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาว พีรพล โอฐยิม้ พราย
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. ควบคุมการเบิก – จายพัสดุ
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

จัดทํา
ทะเบียนคุม
พัสดุ

ใบเบิกวัสดุ

การลดยอดในทะเบียน
คุมพัสดุ

แจ้ งยอดวัสดุ
คงเหลือประจําปี

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร
อางอิง

เจาหนาที่พัสดุจะนําเอกสาร
นายพีรพล
หลักฐานการจัดซื้อวัสดุที่
โอฐยิ้มพราย
คณะกรรมการไดตรวจรับวัสดุเปนที่
เรียบรอยแลวนํามาลงทะเบียนคุม
วัสดุแตละรายการ
การเบิกวัสดุสํานักงานหรือวัสดุ
คอมพิวเตอรไปใชจะตองมีใบเบิก
วัสดุเพื่อควบคุมการเบิก-จายวัสดุ

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

เจาหนาที่จะนําใบเบิกวัสดุมา
เปนหลักฐานการลดยอดลงใน
ทะเบียนคุมพัสดุ

นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย

เจาหนาที่พัสดุจะสรุปยอดวัสดุ นายพีรพล
โอฐยิ้มพราย
คงเหลือประจําป และสง
รายงานสรุปใหกับกลุมการคลัง

งบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ เจาหนาที่พัสดุจะนําเอกสารหลักฐานการจัดซื้อวัสดุที่คณะกรรมการได
ตรวจรับวัสดุเปนที่เรียบรอยแลวนํามาลงทะเบียนคุมวัสดุแตละรายการ
2. ใบเบิกวัสดุ เมื่อกลุมงานมีความตองการจะใชวัสดุสํานักงานหรือวัสดุคอมพิวเตอร จะตองเขียนรายการ
วัสดุและจํานวน ลงในใบเบิกวัสดุเพื่อเปนหลักฐานการเบิก-จายวัสดุทุกครั้ง
3. เจาหนาที่พัสดุจะนําใบเบิกวัสดุมาเปนหลักฐานการลดยอดในทะเบียนคุมพัสดุแตละรายการ เพื่อ
ควบคุมการเบิก- จาย
4. ทุกเดือนกันยายนสิ้นปงบประมาณ เจาหนาที่พัสดุจะดําเนินการ
4.1 ตรวจสอบจํานวนรายการวัสดุคงเหลือ ใหมีจํานวนตรงกันกับทะเบียนคุมวัสดุ
4.2 แจงเวียนหนังสือใหกลุมงานสรุปยอดวัสดุคงเหลือประจําป
4.3 รวบรวมขอมูลและสรุปรายงานคงเหลือประจําปสงใหกับกลุมการคลัง
4.4 จัดเก็บขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับสํานักงานตรวจเงินแผนดินเขาตรวจสอบ

หมาย
เหตุ

-3หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน ควบคุมภายใน
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาว นภัศญาณ สุขภาคี
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. ควบคุมภายใน
ลําดับที่ ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

1

2

3

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานควบคุม
ภายใน

แจงเวียนกลุมงานเสนอรายชื่อ
คณะทํางานของกองสงเสริมและ
เผยแพร

รางคําสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายในของกองสงเสริมและ
เผยแพร

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
การจัดทําคําสั่งคณะทํางาน น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี
ควบคุมภายในของกอง
สงเสริมและเผยแพร

เจาหนาที่จัดทําหนังสือแจง
เวียนกลุมงานเสนอรายชี่อ
คณะทํางานควบคุมภายใน
ของกองสงเสริมและ
เผยแพร

น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี

รางคําสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายในของกองสงเสริมและ
เผยแพร

น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี

ผูอํานวยการกองพิจารณา
4

เสนอผอ.กสพ.
พิจารณาลงนาม

แจงเวียนคําสั่งคณะทํางานฯ น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี

5

แจงเวียนคําสั่ง
คณะทํางานฯ

การจัดทําแผน ปย.1, ปย.2 น.ส.นภัศญาณ
6

จัดทําแผน ปย.1, ปย.2

สุขภาคี

เอกสารอางอิง หมายเหตุ

-21. ควบคุมภายใน (ตอ)
7
แจงเวียนกลุมเสนอแผน ปย.1,
ปย.2

8
ประชุมคณะทํางานควบคุมภายใน

จัดทําหนังสือแจงเวียนกลุม
งานจัดทําและเสนอแผน
ปย.1 , ปย.2

น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี

จัดทําหนังสือเชิญประชุม
คณะทํางานควบคุมภายใน

น.ส.นภัศญาณ
สุขภาคี

-

-

9

แจงเวียน
แผนการ
ควบคุมภายใน

วิเคราะห แผนปย. 1,
ปย. 2 ของกลุมงาน
สรุปแผนการ
จัดทําปย. 1 และปย.
2 เพื่อเปนแผนการ
ควบคุมภายในของ
กองสงเสริมและ
เผยแพร

น.ส.นภัศญาณ
แจงเวียนแผนการควบคุม
ภายในของกองสงเสริมและ สุขภาคี
เผยแพร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การจัดทําคําสั่งคณะทํางานควบคุมภายในของกองสงเสริมและเผยแพร
1.1 เจาหนาที่จัดทําหนังสือแจงเวียนกลุมงานเสนอรายชี่อคณะทํางานควบคุมภายในของกองสงเสริม
และเผยแพร
1.2 รางคําสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของกองสงเสริมและเผยแพร
1.3 แจงเวียนคําสั่งคณะทํางานฯ
2. การจัดทําแผน ปย.1, ปย.2
2.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนกลุมงานจัดทําและเสนอแผน ปย.1 , ปย.2
2.2 จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยง
- วิเคราะห แผนปย. 1, ปย. 2 ของกลุมงาน เพื่อพิจารณาปจจัยที่จะเกิดเปนความเสี่ยงของกอง
สงเสริมและเผยแพร
- สรุปแผนการจัดทําปย. 1 และปย.2 เพื่อเปนแผนการควบคุมภายในของกองสงเสริมและ
เผยแพร
3. แจงเวียนแผนการควบคุมภายในใหเจาหนาที่ภายในกองสงเสริมและเผยแพรทราบ

-3หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน บุคลากร
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาวสมหมาย คนคิด
ตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอม
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. งานบุคลากร
ลําดับที่

1

1

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

น.ส.สมหมาย คนคิด

การมาปฏิบัติราชการ
ของขาราชการและ
พนักงานราชการ

รายงานการมาปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและ
พนักงานราชการเสนอ
ผูอํานวยการกองทราบทุก
วัน

น.ส.สมหมาย คนคิด

การมาปฏิบัติราชการ
ของขาราชการและ
พนักงานราชการ

รายงานการมาปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและ
พนักงานราชการเสนอ
ผูอํานวยการกองทราบทุก
วัน

ตรวจสอบการมาปฏิบัตริ าชการ
ของขาราชการและพนักงาน
ราชการ

2

3

แจงเวียนกลุม
งาน

ผูรับผิดชอบ

บันทึกขอมูลการมาปฏิบัติ น.ส.สมหมาย คนคิด
ราชการของขาราชการและ
พนักงานราชการ
- ใบลาปวย
- ลากิจ
- ลาคลอด
- ลาพักผอน
สรุปการมาปฏิบัติราชการ
ของขาราชการและพนักงาน
ราชการ
น.ส.สมหมาย คนคิด
แจงเวียนกลุมงานให
ตรวจสอบสรุปการมาปฏิบัติ
ราชการ

น.ส.สมหมาย คนคิด

4

เสนอผอ.กสพ.
พิจารณาลงนาม

ผูอํานวยการกองพิจารณา

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. งานบุคลากร (ตอ)
ลําดับที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน
กลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

5

รายละเอียดงาน
สงสรุปรายงานผลการมา
ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและพนักงาน
ราชการ
- รายเดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร
อางอิง

น.ส.สมหมาย คนคิด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
1.1 เสนอใบลงลายมือชื่อ เพื่อรายงานการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการเสนอ
ผูอํานวยการกองทราบทุกวัน
2. ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
2.1 บันทึกขอมูลการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
o ใบลาปวย
o ลากิจ
o ลาคลอด
o ลาพักผอน
2.2 สรุปการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
3. แจงเวียนกลุมงาน
3.1 ใหตรวจสอบขอมูลการมาปฏิบัติราชการของตนเอง
3.2 แจงแกไข(หากมี) พรอมหลักฐานแสดงใหทราบ
4. เสนอ ผอ.กสพ. พิจารณาลงนาม
4.1 สรุปการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
5. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
5.1 สงสรุปรายงานผลการมาปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการ
- รายเดือน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

หมาย
เหตุ

-3หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งานประชุมตางๆ
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

1. นาย/นาง/นางสาวสมหมาย คนคิด
ตําแหนง นักวิชาการเผยแพร
2. นาย/นาง/นางสาว ณัฐพิสิษฐ ลวนศรี
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

:

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. งานประชุมตางๆ
ลําดับที่

1

2

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

การประชุมตาง ๆ

ติดตอ และประสานการประชุม

จัดเตรียมเอกสาร

3

4

หนังสือเชิญ
ประชุม

รายละเอียดงาน
การประชุม :
- ประชุมกองสงเสริม
และเผยแพร
- ประชุม
คณะกรรมการ
ขอบเขตการศึกษา
โครงการ
- ประชุมเรงรัดการ
ใชจายเงิน
ติดตอและประสาน
- วันประชุม
- วาระการประชุม
- อาหารวางและ
เครื่องดื่ม
- หองประชุม
จัดเตรียมเอกสาร
- สําเนาเอกสารใหที่
ประชุม
- จัดทําหนังสือขอ
อนุมัติคาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม
จัดทําหนังสือเชิญประชุม
- กองสงเสริมและ
เผยแพร
- คณะกรรมการ
ขอบเขตการศึกษา
โครงการ
- ประชุมเรงรัดการ
ใชจายเงิน

ผูรับผิดชอบ
น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี

เอกสาร
อางอิง

หมาย
เหตุ

-21. งานประชุมตาง ๆ (ตอ)
ลําดับที่

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

เขาประชุม
5

6

สําเนาแจงเวียน
รายงานการ
ประชุม

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร
อางอิง

น.ส.สมหมาย คนคิด ,
เจาหนาที่ดําเนินการ
- จดและบันทึกการ นายณัฐพิสษิ ฐ์ ล้ วนศรี
ประชุม
- สรุปรายงานการ
ประชุม
- สงรายงานใหเลขา
คณะกรรมการฯ
ตรวจรายงานการ
ประชุม
เจาหนาที่ดําเนินการ
- สําเนาแจงเวียน
รายงานการประชุม
ใหทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การประชุมตาง ๆ เชน
1.1 ประชุมกองสงเสริมและเผยแพร
1.2 ประชุม TOR
1.3 ประชุมเรงรัดการใชจายเงิน
1.4 ประชุมคณะทํางานควบคุมภายใน
1.5 ประชุมคณะกรรมการระดับกองกํากับ ติดตามตรวจสอบ และรายงานการดําเนินงานตามปฏิทิน
บริหารสัญญาในภาพรวม
1.6 ประชุมคณะทํางานติดตาม และรายงานการดําเนินงานตามปฏิทินบริหารสัญญา
1.7 ประชุมคณะทํางานดําเนินงานตามแผนการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2. การติดตอ และประสานงาน เจาหนาที่จะดําเนินดังนี้
1.1 ประสานหนาหองผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพรเพื่อลงนัดวันประชุม
1.2 ประสานแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประชุมตาง ๆ เพื่อแจงวันประชุมอยางไมเปนทางการ
และใหเสนอวาระการประชุม (หากมี)
/1.3 ติดตอ...

หมาย
เหตุ
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3.

4.
5.

6.

1.3 ติดตอ และประสานรานสวัสดิการกรมฯ เพื่อใหดําเนินการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม
1.4 ติดตอ และประสานฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรมเพื่อขอจองหองประชุม
เจาหนาที่จะดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมตาง ๆ
3.1 สําเนาเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุม
3.2 จัดทําทะเบียนลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เจาหนาทีเ่ ขารวมประชุม และดําเนินการ
5.1 จดรายงานการประชุมและบันทึกการประชุม
5.2 สรุปรายงานการประชุม
5.3 สงรายงานการประชุมใหเลขาคณะกรรมการฯ ตรวจรายงานการประชุม
จัดทําหนังสือสงสําเนาแจงเวียนรายงานการประชุมใหผูเขารวมประชุม เพื่อทราบ และหากมีแกไขให
สงคืนเลขาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไข

หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร

:
:
:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งานอํานวยการผูอาํ นวยการกอง
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาวนภัศญาณ สุขภาคี
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. งานอํานวยการผูอํานวยการกอง
ลําดับที่

1

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

งานอํานวยการ

บันทึกนัดหมาย

2

3

การปฏิบัตริ าชการ (ในประเทศ
,ตางประเทศ)

4
สรุปรายงานคาใชจายการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสาร
อางอิง

งานอํานวยการผูอํานวยการ น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี,
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
กองสงเสริมและเผยแพร

บันทึกนัดหมาย
- ประชุมตาง ๆ
- ปฏิบัติราชการตาง
จัดหวัด
- อบรม ศึกษาดูงาน
ตางประเทศ
ดําเนินการจัดทําหนังสือขอ
อนุมัติเสนอผูบริหาร
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
ดําเนินการสรุปรายงาน
คาใชจายการปฏิบัติราชการ
- ในประเทศ
- ตางประเทศ

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี,
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี,
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี,
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานอํานวยการผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร
1.1 ติดตอ และประสานขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอก
1.2 การโตตอบหนังสือ
1.3 การสงแฟกซตอบรับ
1.4 การจัดเตรียมรถสวนกลางสําหรับการปฏิบัติราชการ
1.5 การจัดเตรียมเอกสารการประชุม สัมมนา
2. บันทึกนัดหมาย เพื่อใหทราบวาระงานของผูอํานวยการกอง และเปนการปองกันไมใหมีวาระงานที่
ซอนวันกัน
2.1 ประชุมตาง ๆ
2.2 ปฏิบัติราชการตางจัดหวัด
2.3 อบรม ศึกษาดูงานตางประเทศ
/3. เจาหนาที่...

หมาย
เหตุ

-23. เจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลพรอมคาใชจายในการไปปฏิบัติราชการ เสนอ
ตอผูบริหาร
3.1 ในประเทศ
3.2 ตางประเทศ
4. เจาหนาที่จะดําเนินการจัดทําสรุปรายงานคาใชจายการปฏิบัติราชการ ดังนี้
4.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิก
4.2 คํานวณคาใชจายการปฏิบัติราชการ
4.3 จัดทําหนังสือขอสงหลักฐานการเบิกคาใชจาย/ขอสงหลักฐานการคืนเงินยืมราชการ
หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร

:

คูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง/งาน รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคําสั่งมอบอํานาจกรม
ใสเลข (ปงบ-สํานัก/กอง-ฝาย/กลุม -ลําดับเอกสาร)

แกไขครั้งที่
วันที่บังคับใช

:
:

....................................(กรณีทบทวน/ปรับปรุง)
……………...........................................................

ผูจัดทํา

:

นาย/นาง/นางสาวนภัศญาณ สุขภาคี
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูกํากับดูแล

:

นาย/นาง/นางสาวจินตนา เมตตาจิตต
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กลุม/ฝาย ฝายบริหารทั่วไป
สํานัก/ศูนย/กอง กองสงเสริมและเผยแพร

ผูอนุมัติ

:

นายบรรพต อมราภิบาล
(ผูอาํ นวยการกองสงเสริมและเผยแพร)

-11. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจกรม
ลําดับที่

1

2

3

4

ขั้นตอน/ผังการปฏิบัติงาน

คําสั่งมอบอํานาจกรมฯ

รวบรวมเอกสารการลงนามตาม
คําสั่งมอบอํานาจกรมฯ

สรุปรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามคําสั่งมอบอํานาจกรม

เสนอผูบริหาร
ทราบ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอาง
อิง

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี คําสั่งที่
คําสั่งมอบอํานาจกรม
349/2559
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ลว.
คําสั่งที่
50/2560

สําเนาเอกสาร
- ทราบ
- อนุญาต
- อนุมัติ
- ประกาศ
- ใบสั่งจาง ,ซื้อ
- สัญญา
จัดทําสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่ง
มอบอํานาจกรมฯ

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี

น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี

จัดทําหนังสือสงสรุปรายงาน น.ส.นภัศญาณ สุขภาคี
ผลการปฏิบัติราชการตาม
คําสั่งมอบอํานาจกรมฯ
เสนอผูบริหารทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. คําสั่งมอบอํานาจกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
1.1 ที่ 349/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549
1.2 ที่ 50/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
2. การรวบรวมเอกสารการลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เจาหนาที่จะ
ดําเนินการสําเนาเอกสารการลงนามตามคําสั่งมอบอํานาจ
2.1 ทราบ
2.2 อนุญาต
2.3 อนุมัติ
2.4 ประกาศ
/2.5 ใบสั่งจาง...

หมาย
เหตุ

-22.5 ใบสั่งจาง ,สั่งซื้อ
2.6 สัญญา
3. จัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจกรมฯ ทุกเดือน
4. จัดทําหนังสือสงสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคําสั่งมอบอํานาจกรมฯ เสนอผูบริหารทราบ

หมายเหตุ: 1. สัญลักษณที่ใช
แสดงถึง
จุดเริม่ ตน
และจุดสิ้นสุด
ของขั้นตอน

แสดงถึง
กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน

แสดงถึงการ
ตัดสินใจ เชน
พิจารณา
เห็นชอบ ยืนยัน

แสดงถึง
ทิศทางหรือ
การเคลื่อนไหว
ของงาน

แสดงถึงจุด
เชื่อมตอ
ระหวาง
ขั้นตอน

2. หากการดําเนินงานมีปญหาหรือขอสงสัยในขั้นตอนใดผูรับผิดชอบหลัก/คณะทํางานสามารถปรึกษา/
หารือ/เพิ่มเติมในคลินิกใหคําปรึกษาของสํานักงาน ก.พ. หรือประสานติดตอทางโทรศัพทหรือทาง E-mail ตามความ
จําเปน

