-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

-3-

3.

2.
3.

4.

1.3 ติดตอ และประสานรานสวัสดิการกรมฯ เพื่อใหดําเนินการจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม
1.4 ติดตอ และประสานฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการกรมเพื่อขอจองหองประชุม
เจาหนาที่จะดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมตาง ๆ
1.1 สําเนาเอกสารการประชุมใหผูเขารวมประชุม
1.2 จัดทําทะเบียนลงลายมือชื่อผูเขารวมประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เจาหนาทีเ่ ขารวมประชุม และดําเนินการ
3.1 จดรายงานการประชุมและบันทึกการประชุม
3.2 สรุปรายงานการประชุม
3.3 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

