-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/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

