คู่มือการปฏิบัติงาน
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ

สานักยุทธศาสตร์และแผน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตุลาคม ๒๕๕๗

คานา
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของงาน
ต่างๆที่อยู่ภายใต้สังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง ชัดเจน ประหยัดเวลา สามารถตรวจสอบได้ และ
ประการสาคัญคือมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเอื้ออานวยให้เกิดการบูรณา
การอย่างเป็นระบบ สามารถสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อันจะ
ส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้คู่มือฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุมลักษณะงานต่างๆประกอบด้วย (๑)การจัดทา
ยุทธศาสตร์และแผน (๒)การจัดทาแผนปฏิบัติการ (๓) การจัดทางบประมาณ (๔) การติดตามและ
รายงาน (๕) การประเมินผลองค์กร (๖) การบริหารความเสี่ยง (๗) การควบคุมภายใน (๘) งาน
ประกันคุณภาพ (๙) งานธุรการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ ขอขอบคุณนางอาบจิตต์ ภาระกุล
(ข้าราชการบานาญ สานักงบประมาณ) ที่ให้คาปรึกษาในการจัดทาคู่มือฉบับนี้ จนสาเร็จลงได้
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร สสวท สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบต่อไป

ฝายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
สานักยุทธศาสตร์และแผน
ตุลาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

อานาจหน้าที่สานักยุทธศาสตร์และแผน
โครงสร้างการแบ่งส่วนสานักยุทธศาสตร์และแผน
อัตรากาลังสานักยุทธศาสตร์และแผน
วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการพื้นฐาน คาจากัดความ

๑
๑
๒
๒

บทที่ ๒ ลักษณะการบริหารงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๔ อัตรากาลังของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๕ ลักษณะการบริหารงานต่างๆในฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๕.๑ งานด้านการจัดทายุทธศาสตร์และแผน
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๒ งานด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการ
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๓ งานด้านการจัดทางบประมาณ
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๔ งานด้านการติดตามและรายงาน
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๕ งานด้านการประเมินผลองค์กร
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕
๕
๖
๒๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๓๕
๓๕
๓๕
๕๙
๕๙
๕๙
๙๙
๙๙
๙๙
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๓

หน้า
๒.๕.๖ งานด้านการบริหารความเสี่ยง
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๗ งานด้านการควบคุมภายใน
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๘ งานด้านการประกันคุณภาพ
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.๕.๙ งานธุรการ
(๑) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑๔๕
๑๔๕
๑๔๕
๑๕๗
๑๕๗
๑๕๗
๑๖๙
๑๖๙
๑๖๙
๑๗๗
๑๗๗
๑๗๘

สารบัญ
หน้า

แผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ : โครงสร้างการการแบ่งส่วนสานักยุทธศาสตร์และแผน
แผนภาพที่ ๒ : โครงสร้างการการแบ่งงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ

๑
๕

สารบัญ
หน้า
แผนภูมิ
แผนภูมิที่ A ๑ :
แผนภูมิที่ B ๑ :
แผนภูมิที่ B ๒ :
แผนภูมิที่ B ๓ :
แผนภูมิที่ B ๔ :
แผนภูมิที่ B ๕ :
แผนภูมิที่ C ๑ :

ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานยุทธศาสตร์และแผน
ผังแสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและเบิกเงินของหน่วยงาน
ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี (การวางแผน
เพื่อจัดทาและขออนุมัติโครงการ)
แผนภูมิที่ C ๒: ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี (กระบวนการ
บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี)
แผนภูมิที่ C ๒-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนภูมิที่ C ๒-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทารายละเอียดกรอบคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
แผนภูมิที่ C ๒-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนภูมิที่ C ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
แผนภูมิที่ D ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการติดตามและรายงานผล
แผนภูมิที่ E ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินองค์กร
แผนภูมิที่ F ๑ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
แผนภูมิที่ H ๑: ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน
แผนภูมิที่ H ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)
แผนภูมิที่ H ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
แผนภูมิที่ I ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานงานด้านประกันคุณภาพ
แผนภูมิที่ J ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
แผนภูมิที่ J ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานเอกสาร
แผนภูมิที่ J ๒-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือภายนอก (รับจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
แผนภูมิที่ J ๒-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ
ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน สสวท.)
แผนภูมิที่ J ๒-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรักษายืมเอกสาร
แผนภูมิที่ J ๒-๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทาลายเอกสาร
แผนภูมิที่ J ๓-๑: ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบคลัง
วัสดุด้วยระบบ oracle)
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๔๘
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๑๐๑
๑๑๕
๑๔๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๔
๑๗๑
๑๗๙
๑๘๒
๑๘๔
๑๘๘
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๙

แผนภูมิที่ J ๓-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การจัดหาวัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท) )
แผนภูมิที่ J ๓-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ / เช่า
ห้องประชุม)
แผนภูมิที่ J ๓-๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การจ้างรถยนต์กรณีได้รับอนุมัติ
หลักการจัดประชุม/อบรม/สัมมนานอกสถานที่)
แผนภูมิที่ J ๓-๕ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ : การจัดจ้าง (จ้างเหมา
บุคคลภายนอก/จ้างทาของ)
แผนภูมิที่ J ๓-๖ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ : การเบิกครุภัณฑ์
แผนภูมิที่ J ๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การจัดประชุม
แผนภูมิที่ J ๔-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การขออนุมัติเบิกจ่าย (สารองเงินสด)
แผนภูมิที่ J ๔-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การขออนุมัติเบิกจ่าย
(บริษัท/ร้านค้าวางบิล)
แผนภูมิที่ J ๔-๓ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรอง
จ่าย (กรณีมีเงินเหลือ)
แผนภูมิที่ J ๔-๔ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : อานวยความสะดวก การติดต่อ
ประสานงาน
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ตาราง
ตารางที่ ๑ :
ตารางที่ ๒ :
ตารางที่ ๓ :
ตารางที่ ๔ :
ตารางที่ ๕ : :
ตารางที่ ๖ :
ตารางที่ ๗ :
ตารางที่ ๘:
ตารางที่ ๙ :
ตารางที่ ๑๐ :
ตารางที่ ๑๑ :
ตารางที่ ๑๒ :
ตารางที่ ๑๓ :

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในฝ่ายนโยบายและแผน ฯ
อัตรากาลังของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
รายละเอียดการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานแผนปฏิบัติการ
รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานการติดตามประเมินผล
รายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินองค์กร
รายละเอียดการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)
รายละเอียดการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
รายละเอียดการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานธุรการ

๖
๒๐
๓๑
๔๑
๕๕
๘๗
๑๐๙
๑๓๙
๑๕๕
๑๖๗
๑๖๘
๑๗๕
๒๓๓

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ อานาจหน้าที่สานักยุทธศาสตร์และแผน
สานักยุทธศาสตร์และแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
บริ ห ารจั ดการ และการควบคุมดูแลการดาเนินงานด้านนโยบายและแผน ประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพ ด้านสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ด้านการบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ และด้านบริหาร
ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเป้าหมายของสถาบัน

๑.๒ โครงสร้างการแบ่งส่วนสานักยุทธศาสตร์และแผน
สานักยุทธศาสตร์และแผนมีการแบ่งส่วนภายในประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ
๑.๒.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๑.๒.๒ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
๑.๒.๓ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ
โดยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนดังนี้

คณะกรรมการ สสวท.
ผู้อานวยการ
สานักยุทธศาสตร์และแผน

ฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผลและประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์

แผนภาพที่ ๑ : โครงสร้างการการแบ่งส่วนสานักยุทธศาสตร์และแผน

ฝ่ายบริหารโครงการ
ริเริ่มพิเศษ

๒
๑.๓ อัตรากาลังสานักยุทธศาสตร์และแผน
สานักยุทธศาสตร์และแผนมีการแบ่งส่วนภายในประกอบด้วย ๓ ฝ่าย โดย มีอัตรากาลังดังนี้ คือ
๑.๓.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ จานวน 10 อัตรา
๑.๓.๒ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ จานวน 13 อัตรา
๑.๓.๓ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ จานวน 1 อัตรา

๑.๔ วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการพื้นฐาน คาจากัดความ
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้และประการสาคัญคือ มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เอื้ออานวยให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ สามารถสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรได้ อันจะส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวมป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์ต่อไป
๑.๔.๒ ขอบเขต
คู่มือฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุมการดาเนินงานด้านต่างๆ คือ (๑) การจัดทายุทธศาสตร์
และแผน (๒) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (๓) การจัดทางบประมาณ (๔) การติดตามและรายงาน (๕) การ
ประเมินผลองค์กร (๖) การบริหารความเสี่ยง (๗) งานควบคุมภายใน (๘) งานประกันคุณภาพ และ (๙) งาน
ธุรการ
๑.๔.๓ หลักการพื้นฐาน
การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพเป็นหัวใจสาคัญของ
องค์กรเนื่องจากมีขอบเขตงานครอบคลุมหลายลักษณะ เช่น การจัดทายุทธศาสตร์และแผน ซึ่งเป็นตัวกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานขององค์กรให้เดินไปสู่เป้าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใน
เรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น นอกจากเพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ ในฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผลและประกันคุณภาพ ถูกต้องเป็นระบบ มีมาตรฐานแบบแผนเดียวกันตามหลักการแล้ว ยังทาให้
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบแนวทางการดาเนินการ ตัดสินใจสั่งการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงจาเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและครบถ้วน
๑.๔.๔ คาจากัดความ
ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง ศิลป์และศาสตร์ในการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินนโยบายของ สสวท. เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพที่สุด
แผน (Plan) คือ ข้อกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนาไปดาเนินการในอนาคต แผนอาจเป็น
ของบุคคลหรือขององค์การก็ได้ เมื่อมีแผนแล้วผู้ปฏิบัติตามแผนสามารถใช้เป็นแนวทางในการทางานได้ และ

๓
ในการทางานนั้นก็คงต้องมีปัจจัยสาคัญตามหลักการ คือ ต้องมีคน มีเงิน มีวัสดุเครื่องใช้ และมีการจัดการที่ดี
ด้วย
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดาเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน
ประสบความสาเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กาหนดเวลาและข้อจากัดด้านเทคนิค
การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การกาจัด
ความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการ โดยการวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ดูแล
ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาสในการ
เกิดความเสียหาย
งบประมาณ (Budget) หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นกระบวนการ
ดาเนินงานด้านการกากับควบคุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผล โดยปกติจะต้องกาหนดตัวชี้วัดในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่กาหนด ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล่าช้าของการดาเนินการ โดยใช้ตัวชี้วัด
ประเมินว่าการดาเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่กาหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้
ทราบปัจจัยเหตุแห่งความสาเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ทาให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทาง
ดาเนินการต่อไป
การประเมิน หมายถึง การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น การคาดการณ์ การ
คาดคะเน
การประเมินองค์กร หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร หมายถึง แนวคิด
ทางการจัดการหรือการประมาณคุณค่าขององค์กร และถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ซึ่ง
ครอบคลุม การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการและการชี้นา (Leading) การ
ประเมินผลและควบคุม (Controlling) ด้วยการกาหนดตัวชี้วัด กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเครื่องมือที่จะใช้
วัด (Performance Indicators) การกาหนดมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์ว่าการดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยใช้ตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็นแนวทางในการประเมินผลและเก็บ
ข้อมูล ถ้าเป็นการประเมินผลในระดับบุคคล การเก็บข้อมูลสามารถทาได้โดยการสังเกตพฤติกรรมหรือการให้
ผู้บังคับบัญชาประเมิน ตามตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าเป็นการประเมินผลระดับองค์กรแล้ว ระบบ
ข้อมูลขององค์กรถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญสาหรับการประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจากในการประเมินผลองค์กรข้อมูล
ต่างๆ ที่จะใช้ในการประเมินผลจะต้องมาจากแหล่งต่างๆ หลายแหล่ง ทั้งจากงบการเงินต่างๆ ข้อมูลด้านการ
ผลิต ข้อมูลด้านการตลาด หรือข้อมูลด้านบุคลากร ซึ่งในปัจจุบันองค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้ใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประเมินผล เปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการ
ประเมินกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้

๔
หรือไม่ ซึ่งถ้าผลที่ออกมามีความแตกต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แต่ผู้บริหารไม่สามารถยอมรับความแตกต่าง
นั้นได้ ก็มีแนวทางในการดาเนินการ ๒วิธีได้แก่ ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้น หรือแก้ไขมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ ถ้ามาตรฐานนั้นสูงหรือต่าเกินไป
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับ
ของหน่วยงานรับตรวจ กาหนดเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
การประกันคุณภาพ หมายถึง การทากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบ
ตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ จนทาให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนี ชี้วัด ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ ของ
การดาเนินงาน ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ
อานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดาเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
ดีที่สุดโดยมีขอบเขตงานเกี่ยวกับผลิตเอกสาร การรับ-ส่งหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร การทาลาย งานเกี่ยวกับ
วัสดุ-ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ งานบริการทั่วไป หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔.๕ สัญญลักษณ์
เริ่มต้น/สิ้นสุด
ดาเนินการ Operation เช่น การพิทพ์ เขียน ร่าง ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง
การเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/ตัดสิน/สั่งการ
การจัดเก็บ
การเชื่อมต่อการปฏิบัติงาน

๕

บทที่ ๒
ลักษณะการบริหารงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
....................................................................................

๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ การติดตามและประเมินผล การจัดทารายงานเพื่อผู้บริหาร การ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพ
ของสถาบันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ โครงสร้างการแบ่งงานของฝ่าย
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผล
และประกันคุณภาพ

งานยุทธศาสตร์
และแผน (๑)

งานแผนปฏิบัติ
การ (๒)

งานบริหาร
ความเสี่ยง (๖)

งานงบประมาณ
(๓)

งานควบคุมภายใน
(๗)

งานการติดตาม
และรายงานผล (๔)
งานประกัน
คุณภาพ (๘)

งานประเมินผล
องค์กร (๕)

งานธุรการ (๙)

แผนภาพที่ ๒ : โครงสร้างการการแบ่งงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ

๖
๒.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ตารางที่ ๑ : หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในฝ่ายนโยบายและแผน ฯ
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่
๑.
ผู้อานวยการ
สสวท
๒.
ผู้บริหารที่
กากับดูแล
๒.
ผู้อานวยการ
ฝ่าย

๓.

๔.

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ

มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผลและประกันคุณภาพ
กากับดูแลและติดตามงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกัน
คุณภาพ
รับผิดชอบการวางแผน และบริหารจัดการ การดาเนินงานด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ การติดตามและประเมินผล การจัดทา
รายงานเพื่อผู้บริหาร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประกันคุณภาพของ
สถาบันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง และ
ด้าน
แนวทางการดาเนินงานที่กาหนด
นโยบาย
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
และแผน
ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(ปัจจุบัน คือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
แผนงาน
เพื่อนามาพัฒนางาน
และงบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
ประมาณ)
เกี่ยวข้อง
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
นักวิชาการ - รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
ด้าน
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนามาสรุป
นโยบาย
เสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของสานักงาน หรือ
และแผน
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
(ปัจจุบันคือ
บริหาร หรือความมั่นคง
นักวิชาการ) - รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ

หมาย
เหตุ

๗
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

๕.

เจ้าหน้าที่
อาวุโสด้าน
นโยบาย
และแผน

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
แผนกลยุทธ์ของสานักงาน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- วิเคราะห์นโยบายของสานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอ
ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือ
กาหนดยุทธศาสตร์
- ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดัน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จัดทาแผน
หรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ
- ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง และ
แนวทางการดาเนินงานที่กาหนด
- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุป
เสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของสานักงาน หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร หรือความมั่นคง
- รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธ์ของสานักงาน หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

หมาย
เหตุ

๘
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วิเคราะห์นโยบายของสานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอ
ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือ
กาหนดยุทธศาสตร์
- ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดัน
ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
ไปในแนวทางเดียวกัน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- สอนงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
- ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

๙
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่
๖.
ผู้ชานาญ
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและ
ด้าน
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
นโยบาย
วางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และเป้าหมายของสานักงาน
และแผน
- ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสานักงานหรือทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนด
นโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- วิเคราะห์นโยบายของสานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอ
ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสานักงานหรือทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนด
นโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- วิเคราะห์นโยบายของสานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอ
ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของสานักงาน เพื่อใช้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

๑๐
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่
๗.
ผู้เชี่ยวชาญ - กากับดูแล ตรวจสอบ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ด้าน
สานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
นโยบาย
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การจัดทานโยบายและ
และแผน
การวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของสานักงาน กาหนด
ทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนด
นโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการ ของสานักงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุป
และประเมินผลการดาเนินงานได้
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค
เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ใน
ระดับชาติ
- ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อกาหนด ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และแผนงานโครงการในระดับจุลภาค หรือมหภาค
- กากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ
ตลอดจนประเด็นนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
- วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของสานักงาน มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น และสื่อสารให้บุคลากรมีความ
เข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมาย
เหตุ

๑๑
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
- กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการ
ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ
วางแผนอัตรากาลังคนของหน่วยงาน-พัฒนา ปรับปรุง และบริหาร
จัดการงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กร
อื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงาน รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกัน
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับ
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่ วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

๘.

เจ้าหน้าที่
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทาระบบ
อาวุโสด้าน
และหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทาและวิเคราะห์
งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และ
และแผน
รายงานภาพรวมประจาปี เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- ร่วมจัดทาแผนและงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารองค์กร
- ประสาน วิเคราะห์ ตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของ
สมาชิกสภา

หมาย
เหตุ

๑๒
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดสรรงบประมาณประจาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ
- ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการวางแผน การบริหารแผนงาน โครงการ
และการจัดตัวชี้วัดของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- พัฒนาระบบงานด้านการวางแผน และระบบงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรฐานภาครัฐ
- ติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- สอนงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามที่ได้รับมอบหมาย- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การงบประมาณต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

๑๓
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่
๙. ผู้ชานาญ
- วิเคราะห์ข้อมูลความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทาระบบและ
ด้าน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทาและวิเคราะห์
งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และ
และแผน
รายงานภาพรวมประจาปี เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรร
งบประมาณความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ความเป็นไปได้ในการใช้จ่าย เพื่อกาหนดงบประมาณ
ประจาปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารองค์กร
- ประสาน วิเคราะห์ ตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของ
สมาชิกสภา
- จัดสรรงบประมาณประจาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ
- ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการวางแผน การบริหารแผนงาน โครงการ
และการจัดตัวชี้วัดของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- พัฒนาระบบงานด้านการวางแผน และระบบงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรฐานภาครัฐ
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสาเร็จของหน่วยงาน
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- สอนงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามที่ได้รับมอบหมาย

หมาย
เหตุ

๑๔
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การงบประมาณต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
- ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ต่าง ๆ ให้กับสานักงาน เจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

๑๐.

ผู้เชี่ยวชาญ - วิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทาระบบและ
ด้าน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทาและวิเคราะห์
งบประมาณ งบประมาณ รวมทั้งจัดทารายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส และ
และแผน
รายงานภาพรวมประจาปี เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กรอบการขอจัดสรร
งบประมาณความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ความเป็นไปได้ในการใช้จ่าย เพื่อกาหนดงบประมาณ
ประจาปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารองค์กร
- ประสาน วิเคราะห์ ตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี

หมาย
เหตุ

๑๕
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของ
สมาชิกสภา
- จัดสรรงบประมาณประจาปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ
- ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการวางแผน การบริหารแผนงาน โครงการ
และการจัดตัวชี้วัดของการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- พัฒนาระบบงานด้านการวางแผน และระบบงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรฐานภาครัฐ
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสาเร็จของหน่วยงาน
ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา
- สอนงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การงบประมาณต่างๆ ให้กับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
- ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

หมาย
เหตุ

๑๖
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
การงบประมาณ ต่าง ๆ ให้กับสานักงาน เจ้าหน้าที่สานักงบประมาณ
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

๑๑.

นักวิชาการ
ด้านความ
เสี่ยง การ
ควบคุม
ภายใน
และการ
ประกัน
คุณภาพ

- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการ
งานด้านความเสี่ยง การควบคุมภายในและการประกันคุณภาพของ
องค์กร ให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการประกัน
คุณภาพ
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยง
- ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

๑๗
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่
- วิเคราะห์ข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการทาระบบการบริหาร
๑๒. ผู้ชานาญ
ด้านความ
ความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดทาและ
เสี่ยง
วิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทารายงาน
ความก้าวหน้ารายไตรมาส และรายงานภาพรวมประจาปี เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
- รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานของสถาบัน
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เกิด
ความเข้าใจภายในสถาบัน
- จัดทาแผนงานการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนงาน
และการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง

๑๓. ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความ
เสี่ยง

- วางแผน และกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุกับนโยบาย และทิศทาง
ขององค์กร
- มีส่วนร่วมในการ จัดระบบงาน ขั้นตอนการทางาน กาหนดมาตรฐาน
งานและตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน
- สอนงาน และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
- ช่วยกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ
เพื่อนามาพัฒนางาน
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพ ให้กับ
หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพ
- ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

หมาย
เหตุ

๑๘
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

๑๔ เจ้าหน้าที่
ธุรการ

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดาเนินงานตามที่ได้รับ
- ให้บริการข้อมูล ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับ
บริหารความเสี่ยง ต่าง ๆ ให้กับสานักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารทั่วไปในฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ เช่น การตรวจสอบ
เอกสาร การร่าง/โต้ตอบหนังสือ การถ่ายเอกสาร การบันทึกข้อมูล
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ในหน่วยงานให้ดาเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
- รับ-ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ และ
เอกสารของราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งให้บุคคลหรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- จัดรูปแบบ จัดพิมพ์จดหมาย หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้โดยสะดวกราบรื่นตามวัตถุประสงค์
ของฝ่ายยุทธศาสตร์ประเมินผลและประกันคุณภาพ
- กาหนดรูปแบบ วิธีการและจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐาน
หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ
- จัดเตรียม จัดห้องประชุม และอานวยความสะดวกด้านการประชุม
ของหน่วยงาน เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

หมาย
เหตุ

๑๙
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง
ที่

บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ การ
ดูแลรักษา การเบิกจ่าย และการจัดทาทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ
และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ และ
อุปกรณ์สานักงานต่างๆ ที่เพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
- จัดเก็บเอกสารทางการเงิน ข้อมูลทางการบัญชีต่างๆ ของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ประเมินผลและประกันคุณภาพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่ง
สินค้า ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้การจัดทางบการเงินของหน่วยงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สนับสนุนให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด·
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
เกีย่ วข้อง
- มีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร
- รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

หมาย
เหตุ

๒๐
๒.๔ อัตรากาลังของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ตารางที่ ๒ : อัตรากาลังของฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ลาดับที่
๑.
๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๓.
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ
กลุ่มอานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส
ผู้ชานาญด้านบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่อาวุโสนโยบายและแผน
ผู้ชานาญด้านนโยบายและแผน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
กลุ่มวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการอาวุโส
ผู้ชานาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
รวม (คน)

จานวน
(อัตรา)
๑

พนักงาน

๑
๑

พนักงาน
พนักงาน

๑
๒

พนักงาน
พนักงาน

๒

พนักงาน

๘

ประเภท

๒๑
๒.๕ ลักษณะการบริหารงานต่างๆในฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
๒.๕.๑ งานด้านการจัดทายุทธศาสตร์และแผน
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานด้านการจัดทายุทธศาสตร์และแผนมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติดังนี้
(๑.๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการกาหนดและจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
โครงการหลัก กิจกรรม รวมทั้งจัดทาและประสานงานแผนปฏิบัติการประจาปี
(๑.๒) จัดทาและพัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และนโยบายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่ง
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(๑.๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อสนับสนุนการกาหนดและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(๑.๔) รวบรวม สรุป และประมวลแผนงานของหน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๕) จัดสรรงบประมาณประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๖) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
(๑.๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานยุทธศาสตร์และแผนตามแผนภูมิที่ A ๑ :
 รายละเอียดการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนตามตารางที่ 3

๒๒

แผนภูมิที่ A๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. วางแผน จัดทาโครงการและ
งบประมาณและขออนุมัติ
๑.๑

วิเคราะห์แผน ดาเนินงาน

๑.๒

จัดทารายละเอียดโครงการและ
วิเคราะห์แผน ดาเนินงานงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
โครงการและทีม
เลขานุการ

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลอาจไม่
กาหนดภายในไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง
เกิน ๑๐ วัน
สัปดาห์ที่ 1 เดือน
ตุลาคม )

แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ
ภาคผนวก 1

งบประมาณ
๑.๓

๑.

๒.

ขออนุมัติหลักการจัดทาโครงการ

๓.

๑.หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒.โครงการจัดทายุทธศาสตร์
๓.หนังสือเชิญที่ปรึกษา

๒๓

๒๔

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้กากับดูแล

๑.๔
๑.๒

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ
อนุมัติ

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการกับผู้บริ หาร ผอ. สาขา ฯ
เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
เพื่อทาความเข้ าใจกับวัตถุประสงค์การจัดทา
โครงการและทีม
ยุทธศาสตร์ ของ สสวท .
เลขานุการ

๒.๑

๑.

๒.๑.๑

จัดหาสถานที่จดั ประชุม

๒.๑.๒

จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.

๓.

๑. จัดทาหนังสือเชิญคณะ
ผู้บริหาร สสวท.
๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. ใบเซ็นชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม

ที่ปรึกษา

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 3 เดือน
ตุลาคม )

ผอ. สาขาติด
ภารกิจอื่น ไม่
สามารถร่วมประชุม
ได้

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๑.๓

จัดประชุม ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ
ติดตั้งอุปกรณ์ แจกเอกสาร
ลงทะเบียน

๒.๑.๔

จัดทาสรุปรายงานการประชุม

๒.๑.๕

จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

๑.หน้าบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
๒.ใบเซ็นชื่อผู้เข้ าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓. ๓.ใบสาคัญรับเงินต่าง ๆ
๔.ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน
๔.
๕.
๖.
๕.ใบสาคัญรับเงินค่าอาหาร
กลางวัน
๖. ต้ นเรื่ องขออนุมตั ิจดั ประชุม
๒.๑.๖
ส่งเอกสารไปเบิกเงิน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
รับเอกสารและ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง
ดาเนินการเบิกจ่าย

๒๕

๒๖

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

ร่างยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ปรึกษา
ผู้บริหาร ผอ. สาขา ผู้เกี่ยวข้อง โครงการและทีม
เลขานุการ
เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์

ประชุมระดมสมองกับผู้บริหาร
ร่างยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงความคมชัดของ
ร่างยุทธศาสตร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
ร่างโครงการหลัก หน่วยงานภายใน สสวท. เพื่อ
จัดทาร่างโครงการหลัก
(โครงการและผลที่จะนาส่ง
ยุทธศาสตร์ )

ร่างโครงการหลัก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

ประชุมทบทวนและแก้ไขร่าง
โครงการหลัก

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ที่ปรึกษา
โครงการและทีม
เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ที่ปรึกษา
โครงการและทีม
เลขานุการ
เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
ที่ปรึกษา
โครงการและทีม
เลขานุการ

มาตรฐาน/
คุณภาพของงานที่
ปฏิบัติ
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 3 เดือน
พฤศจิกายน. )

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค
ผอ. สาขาติด
ภารกิจอื่น ไม่
สามารถร่วมประชุม
ได้

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน
สัปดาห์ที่ 2เดือน
ธันวาคม )

ผอ. สาขาติด
ภารกิจอื่น ไม่
สามารถร่วมประชุม
ได้

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๒๐ วัน
สัปดาห์ที่ 3 เดือน
ธันวาคม

ผอ. สาขาติด
ภารกิจอื่น ไม่
สามารถร่วมประชุม
ได้

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน สัปดาห์
ที่ 2 เดือนมกราคม

ผอ. สาขาติด
ภารกิจอื่น ไม่
สามารถร่วมประชุม
ได้

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓. การนาเสนอยุทธศาสตร์เพื่อนาไปใช้
๓.๑
๓.๑.๑

๑.

๒.

นาเสนอร่างยุทธศาสตร์ต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ ความเห็นชอบ โดย
๑. จัดทาวาระการประชุมเสนอ
ต่อฝ่ายเลขานุการ
๓.
๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. PowerPoint

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า เลขานุการ
ตามกรอบเวลาที่
โครงการและทีม คณะอนุกรรมการ กาหนดภายในไม่
เลขานุการ
ขับเคลื่อนฯ
เกิน ๗ วัน เพื่อ
เตรียมเอกสาร

ร่างยุทธศาสตร์

๓.๑.๒

คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน

นาเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

๒๗

๒๘

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นาเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ
สสวท. เพื่ออนุมตั ิใช้

๓.๒
๓.๒.๑

๑.

๒.

๓.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.
เจ้าหน้าที่ หัวหน้า เลขานุการ
โครงการและทีม คณะกรรมการ
เลขานุการ
สสวท.

จัดทาวาระการประชุมเสนอต่อ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
๑. วาระการประชุม
๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. PowerPoint
ร่างยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ
สสวท.

๓.๒.๒
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ สสวท.

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เวลาการเตรียม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ๗ วัน

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๔. การเผยแพร่ยุทธศาสตร์
๔.๑

จัดพิมพ์รูปเล่ม โดย
๑. จัดทาบันทึกขออนุมัติจดั จ้างบริษัท
พิมพ์
๒. ติดต่อบริษัทส่งใบเสนอราคา
๓. ประสานบริษัทเพื่อตรวจพรู๊พ
๔.๑.๑ ๔. ตรวจรับเอกสารสิ่งพิมพ์และ file ใน
รูปแบบดิจิทลั
๕. ทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ค่าจัดพิมพ์
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

๔.๒
๔.๒.๑

นา file ต้นฉบับขึ้นเว็บไซต์ สสวท.
และอินทราเน็ต KM
ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลากรของ สสวท.

๔.๓
สิ้นสุดกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ตามกรอบเวลาที่ การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการและทีม
กาหนดภายในไม่ อาจล่าช้า
เลขานุการ
เกิน ๓๐ วัน (เดือน
กรกฏาคม

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
โครงการและทีม
เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ที่ปรึกษา
ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติ โครงการและทีม
การประจาปีและกรอบ
เลขานุการ
งบประมาณเป็นไปตาม
แผนภูมิที่ B ๑

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน
สิงหาคม

บุคลากรไม่
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์

๒๙

๓๐

๓๑
ตารางที่ ๓ : รายละเอียดการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผน
ลาดับที่

๑.

๒.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วางแผนการดาเนินงาน จัดทาโครงการและงบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ
๑.๑ วิเคราะห์แผนการดาเนินงานและงบประมาณร่วมกับหัวหน้าโครงการ
และทีมเลขานุการ
๑.๒ จัดทารายละเอียดโครงการ หลักการ เหตุผล เป้าหมายและงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
๑.๓ จัดทาเรื่องขออนุมัติหลักการจัดทาโครงการเสนอผู้กากับดูแลเพื่ออนุมัติ
จัดประชุมต่างๆ
๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ผู้อานวยการสาขา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การจัดทายุทธศาสตร์ของ
สสวท. จุดเด่น และจุดอ่อน ข้อจากัดของงานที่ผ่านมา
๒.๑.๑ จัดหาสถานที่จัดประชุม
(๑) ใน สสวท.
 จองห้องประชุมในระบบจองใช้รถ/ห้อง/อุปกรณ์ส่วนกลาง
 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จัดซื้อเองหรือจ้าง
ร้านค้าจัดหาให้)
(๒) นอกสถานที่ ติดต่อโรงแรม ระบุจานวนผู้เข้าประชุม
คัดเลือกรายการอาหาร
๒.๑.๒ จัดทาเอกสารต่างๆ
(๑) บันทึกขออนุมัติจัดประชุม ระบุวันที่ เวลา สถานที่ รายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
(๒) จัดทาหนังสือเชิญคณะผู้บริหาร สสวท
(๓) เอกสารประกอบการประชุม
(๔) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
(๕) จัดหาอุปกรณ์ประกอบการประชุม เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์พกพา
๒.๑.๓ จัดประชุม ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม ติดตั้ง
อุปกรณ์ แจกเอกสาร รับลงทะเบียน ใบเซ็นชื่อ บริการเสิร์ฟอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและจัดเก็บอุปกรณ์
๒.๑.๔ จัดทาสรุปรายงานการประชุม
๒.๑.๕ จัดทาใบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุม โดยมีเอกสาร
ประกอบด้วย

ระยะเวลา
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๐ วัน

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

๓๒
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๑) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดประชุม
(๒) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
(๓) ใบสาคัญรับเงินอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๔) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก 111) (กรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่าง
(๕) ใบรับเงินอาหารกลางวัน(กรณีเป็นจัดประชุมทั้งวัน)
(๖) ต้นเรื่องขออนุมัติจัดประชุม
๒.๑.๖ ผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุม
๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ผู้อานวยการสาขา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ผลกระทบ ผลลัพธ์และผลผลิต ยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดประชุมเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑

ระยะเวลา

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

๒.๓ จัดประชุมระดมสมองกับผู้บริหาร ผู้อานวยการสาขา และเจ้าหน้าที่ ตามกรอบเวลาที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงความคมชัดของยุทธศาสตร์และพัฒนาตัวชี้วัดและ กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน
ค่าเป้าหมาย
แนวทางการจัดประชุมเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑
๒.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภายใน สสวท. เพื่อจัดทาร่าง
โครงการหลัก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม และผลที่จะนาส่งตามยุทธศาสตร์
โดยใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แนวทางการจัดประชุมเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๒๐ วัน

๒.๕ จัดประชุมทบทวนและแก้ไขปรับปรุงร่างโครงการหลัก เพื่อให้
ตามกรอบเวลาที่
สามารถบรรลุผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิตตามยุทธศาสตร์ (ระดมสมองกับ กาหนดภายในไม่
ผู้บริหาร สสวท. )
เกิน ๗ วัน
แนวทางการจัดประชุมเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑
๓.

การนาเสนอยุทธศาสตร์เพื่อนาไปใช้
๓.๑ นาเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้
ความเห็นชอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑.๑ จัดทาเอกสารต่างๆดังนี้
(๑) วาระการประชุม เสนอต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
(๒) เอกสารประกอบการประชุม
(๓) powerpoint

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน

๓๓
ลาดับที่

๔.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ นาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓.๒ นาเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการ สสวท. เพื่ออนุมัติใช้
ยุทธศาสตร์ ของ สสวท.
๓.๒.๑ จัดทาเอกสารต่างๆ ดังนี้
(๑) วาระการประชุม เสนอต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
(๒) เอกสารประกอบการประชุม
(๓) powerpoint
๓.๒.๒ นาเสนอคณะกรรมการ สสวท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเผยแพร่ยุทธศาสตร์
๔.๑ จัดพิมพ์รูปเล่มโดยจัดทาเอกสารดังนี้
๔.๑.๑ บันทึกขออนุมัติจัดจ้างบริษัทพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ ร่าง
TOR ตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.๑.๒ ติดต่อบริษัทจัดส่งใบเสนอราคา
๔.๑.๓ ประสานงาน ตรวจปรู๊พการจัดวางและคาผิดกับต้นฉบับ
๔.๑.๔ ตรวจรับเอกสารและไฟล์ต้นฉบับ
๔.๑.๕ ทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์
๔.๒ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๔.๒.๑ นาไฟล์ต้นฉบับขึ้นบนเว็บไซต์ สสวท. และ intranet KM ของ
สสวท. และฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ
๔.๓ ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลากร สสวท.
แนวทางการจัดประชุมเช่นเดียวกับ ข้อ ๒.๑

ระยะเวลา
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๓๐ วัน

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๗ วัน

๓๕
๒.๕.๒ งานด้านการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังนี้
(๑.๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการหลัก กิจกรรม
รวมทั้งจัดทาและประสานงานแผนปฏิบัติการประจาปี
(๑.๒) ประสานนโยบายยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐ และนโยบายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
(๑.๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และสรุปผลเพื่อสนับสนุนการกาหนดและ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการและเป้าหมาย
(๑.๔) รวบรวม สรุป และประมวลแผนงานของหน่วยงานต่างๆให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๕) จัดสรรงบประมาณประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๖) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก
(๑.๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบ
งบประมาณ (แผนขอตั้ง) ตามแผนภูมทิ ี่ B ๑ :
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ตามแผนภูมิ
ที่ B ๒
 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ตามแผนภูมิที่ B ๓ :
 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและเบิกเงินของหน่วยงานตามแผนภูมิที่ B ๔ :
 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปีตามแผนภูมิที่ B ๕ :
 รายละเอียดการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบ
งบประมาณ (แผนขอตั้ง) ตามตารางที่ ๔
 : รายละเอียดการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามตารางที่ ๕

๓๖

แผนภูมิที่ B ๑ ผังแสดงขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และ
กรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)

๑.๑

๑.๒

ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าโครงการ
หลัก

รวบรวมโครงการหลัก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.
เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
โครงการและทีม
เลขานุการ

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลอาจไม่
กาหนดภายในไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง
ประชุม เกิน ๑๕ วัน
มอบ
สัปดาห์ที่ 2 เดือน
นโยบาย สิงหาคม
การ
ปฏิบัติ
งาน
ประจาปี
นโยบาย

ผู้บริหาร

แบบฟอร์มการ
จัดทาแผนปฏิบัติ
การ

สาขา/ฝ่าย
จัดทา
โครงการ
หลัก
กิจกรรม

โครงการ
หลัก

๓๗

๓๘

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๒
๑.๓

๑.๔

ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี และจัดทากรอบ
คาขอตั้งงบประมาณประจาปีร่วมกับงาน
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปี
และกรอบงบประมาณ
(แผนขอตั้ง)
๑.๕
๑.๔

นาเสนอ
ไม่เห็นชอบ ส่งคืนเพื่อแก้ไข

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.
เจ้าหน้าที่ หัวหน้า
โครงการและทีม
เลขานุการ

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน
งานงบประมาณ
สัปดาห์ที่ 4 เดือน
สิงหาคม
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
ดาเนินการ เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 1 เดือน
กันยายน

ผู้บริหาร
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เห็นชอบ เกิน ๕ วัน

ข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์
รายละเอียดการ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๖
๑.๖.
๑
๑.

๒.

นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนขอ
ตั้ง) และกรอบคาขอตั้งงบประมาณต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อให้ความเห็นชอบ โดย

๓.

๑. จัดทาวาระการประชุมเสนอ
ต่อฝ่ายเลขานุการ
๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. PowerPoint

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายเลาขานุการ ตามกรอบเวลาที่
โครงการและทีม คณะอนุกรรมการ กาหนดภายในไม่
เลขานุการ
ขับเคลื่อน
เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 3 เดือน
กันยายน

งานไม่เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบติด
ภาระกิจ

ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
และกรอบคาขอตั้ง
งบประมาณ
๑.๖.๒

นาเสนอ
ไม่เห็นชอบ

ฝ่ายเลาขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ

คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
เห็นชอบ

๓๙

๔๐

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๗
๑.๗.
๑
๑.

๒.

นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี(แผนขอ
ตั้ง) และกรอบคาขอตั้งงบประมาณต่อ
คณะกรรมการ สสวท. เพื่อให้ความ
เห็นชอบ โดย

๓.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ฝ่ายเลาขานุการ ตามกรอบเวลาที่
โครงการและทีม คณะอนุกรรมการ กาหนดภายในไม่
เลขานุการ
ขับเคลื่อน
เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 1 เดือน
ตุลาคม

๑. จัดทาวาระการประชุมเสนอ
ต่อฝ่ายเลขานุการ
๒. เอกสารประกอบการประชุม
๓. PowerPoint

ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
และกรอบคาขอตั้ง
งบประมาณ
๑.๗.๒

คณะกรรมการ
สสวท.

นาเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ สสวท.

ไม่เห็นชอบ
เห็นชอบ

สิ้นสุดกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)

มาตรฐาน/
ระเบียบ/คาสั่ง/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงานที่
แบบฟอร์ม/
ปัญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานไม่เสร็จตาม
เวลาที่กาหนด
เนื่องจาก
ผู้รับผิดชอบติด
ภาระกิจ

๔๑
ตารางที่ ๔ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
ลาดับที่
๑.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ(แผนขอตั้ง)
๑.๑ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าโครงการหลัก
(๑) ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจาปี
(๒) สาขา/ฝ่ายจัดทาโครงการหลัก กิจกรรม
๑.๒ รวบรวมโครงการหลัก
๑.๓ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

๑.๔ ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี และกรอบงบประมาณ(แผนขอตั้ง)
ร่วมกับงานงบประมาณ

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

๑.๕ นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
ต่อผู้บริหาร สสวท. ให้ความเห็นชอบ
๑.๖ นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้ความเห็นชอบ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
๑.๖.๑ จัดทาเอกสารต่างๆดังนี้
(๑) วาระการประชุม เสนอต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
(๒) เอกสารประกอบการประชุม
(๓) powerpoint
๑.๖.๒ นาเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๗ นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบงบประมาณ (แผนขอตั้ง)
ต่อคณะกรรมการ สสวท. เพื่ออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบ
งบประมาณ(แผนขอตั้ง) ของ สสวท.
๑.๗.๑ จัดทาเอกสารต่างๆ ดังนี้
(๑) วาระการประชุม เสนอต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
(๒) เอกสารประกอบการประชุม
(๓) powerpoint
๑.๗.๒ นาเสนอคณะกรรมการ สสวท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๕ วัน
ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายในไม่
เกิน ๑๕ วัน

แผนภูมิที่ B ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑. การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ได้รับแจ้งกรอบวงเงิน

๑.๑

จัดทาเอกสารร่างแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

๑.๒
๒.

๑.
๑.๓

๑. ร่างแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๒. กรอบวงเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบเวลาที่ ข้ อมูลอาจไม่

งาน
งบประมาณ

กาหนดภายใน
ไม่เกิน ๑๕ วัน
สัปดาห์ที่ 1
เดือนกันยายน

กรอบวงเงิน
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปีที่
ได้รับอนุมัติ

ครบถ้ วน ถูกต้ อง

ตารางเชื่อมโยง
ประเด็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร
อนุกรรมการ
ขับเคลื่อน

มติและข้ อสัง่ การ
จากการประชุม
ผู้บริ หาร

กรรมการ
สสวท.

๔๓

๔๔

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

ปรับวงเงินของ
โครงการ
กิจกรรมให้
เหมาะสมและให้
ความเห็นชอบ

๑.๔
๑.

๒.
๑.๕

๑.๖

ทาบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการหลัก

๓.

ตามกรอบเวลาที่

๑. บันทึก
๒. ผลการทบทวนที่ผู้บริหารได้
ให้ความเห็นชอบ
๓. แบบสรุปแผน (PL 005

กาหนดภายใน
สาขา/ฝ่าย

ไม่เกิน ๑ วัน

แจ้งสาขา/ฝ่าย

รวบรวมแบบสรุป วิเคราะห์และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี

ส่งโครงการ
ประจาปีให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฯ

รับทราบและ
จัดทาโครงการ
ประจาปี

ตามกรอบเวลาที่
กาหนดภายใน
ไม่เกิน ๑๐ วัน

แบบฟอร์ม PL 005

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

จักทาบันทึกข้อความ

๑.๗

๑. บันทึกข้อความ
๒. แผนปฏิบัติการประจาปี

๒.

๑.

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ผู้อานวยการ

นาเสนอผู้บริหาร

๑.๘

เห็นชอบ

๑.๙

บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปีลงในระบบ MIS

๑.๙.๑

๑.๙.๑ กาหนดรหัสกิจกรรม ๙ หลัก
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๙.๒

๑.๙.๒ กาหนดแหล่งเงินโดยแบ่งเป็น
งวด

๔๕

๔๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๑๐

๑.๑๑

๑.๑๒
๑.

๑.๙.๓

๑.๙.๓ กาหนดระยะเวลาดาเนินงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.๙.๔

๑.๙.๔ ปิดการตั้งงบประมาณ
ประจาปี

ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแก้ไข

.

จัดทาไฟล์เผยแพร่ใน KM

จัดทาบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน เพื่อทราบ
และทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๑. บันทึกข้อความ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
๑.๑๓

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
จัด
ทา

โครงการ
หลัก
ผู้กากับ

๒. การขออนุมัติโครงการ
ปรับปรุง

งานฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

เห็น
ชอบ

ดาเนินการต่อตาม
แผนภูมิที่ B ๓

๔๗

๔๘

แผนภูมิที่ B ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

๒. การขออนุมตั ิโครงการ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบเวลาที่ ข้ อมูลอาจไม่
กาหนดภายใน

๒.๑

ตรวจสอบโครงการ
แก้ไขส่งคืน

ถูก
ต้อง

๒.๒

โครงการ
หลัก

หน่วยงาน
แก้
ไข

๒.๑.๑

เสนอผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติลงนาม
ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรของแต่ละ
โครงการ

๒.๑
ผู้บริหาร

ลงนาม
อนุมัติ

ไม่เกิน ๗ วัน

ครบถ้ วน ถูกต้ อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายลงในระบบ MIS

๒.๓

๒.๔

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

๒.๓.๑

๒.๓.๑ กาหนดแหล่งเงิน

๒.๓.๒

๒.๓.๒ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลา ชื่อผูร้ ับผิดชอบโครงการ

SCAN
SCANโครงการที
โครงการที่ได้่ไรด้ับรอนุ
ับอนุมัตมิ ัตลงใน
ิ ลงใน
DRIVE
X
ของฝ่
า
ยยุ
ท
ธศาสตร์
DRIVE X ของฝ่ายยุทธศาสตร์

๒.๕
ดาเนินการต่อตาม
แผนภูมิที่ B ๔

หน่วยงาน

ส่งคืนโครงการให้หน่วยงาน
รับคืน

๔๙

๕๐

แผนภูมิที่ B ๔ : ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและเบิกเงินของหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓. การขออนุมตั ิหลักการและการเบิกเงิน
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ตามกรอบเวลาที่ ข้ อมูลอาจไม่
หน่วยงาน
กาหนดภายใน ครบถ้ วน ถูกต้ อง
ไม่เกิน ๓๐ นาที
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทาบันทึกขออนุมัติ
หลักการและเบิกเงิน
ในระบบ MIS
๑.

๒.

ตรวจสอบ
ถูก
ต้อง

๓.๑

๓.๒

บันทึกอนุมัติเบื้องต้น

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

รอฝ่าย
ยุทธศาสตร์
ตรวจสอบและ
บันทึกอนุมัติ
เบื้องต้น

๑. ใบขออนุมัติ
หลักการ
(BR)
๒. ใบขออนุมัติ
เบิกเงิน (BU)

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.

๒.

๑. ใบขออนุมัติหลักการ (BR)
๒. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (BU)

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
พิมพ์บันทึกข้อความ
๑. ใบขออนุมัติหลักการ
(BR)
๒. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (BU)
เสนอฝ่ายการเงินและ
บัญชีดาเนินการขอ
อนุมัติเบิกเงินต่อไป

๕๑

๕๒

แผนภูมิที่ B ๕ : ผังแสดงขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจาปี
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ตามกรอบเวลาที่ ข้ อมูลอาจไม่
แบบ PL ๐๐๔
กาหนดภายใน ครบถ้ วน ถูกต้ อง
ไม่เกิน ๑๕ วัน

๔. ขออนุมตั ิปรับแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ทาบันทึกแจ้งสาขา/ฝ่ายปรับ
แผนปฏิบัติการประจาปีภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปีงบประมาณ

๔.๑

๑.

๒.
๔.๒

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

๑. บันทึกข้อความ
๒. แบบ PL ๐๐๔
สาขา/ฝ่าย
แจ้งสาขา/ฝ่าย

ทาบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผน
๑.
๑. บันทึกข้อความ
๒. โครงการที่ขอปรับ
๓. แบบสรุปการขอ
ปรับแผน PL๐๐๔

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

๑.

๒.

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

๓.
เสนอ

ผู้บริหารที่กากับ
๑.

ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ

๔.๓

ตรวจสอบโครงการพร้อมทั้งสรุปภาพรวม

ปรับปรุง
เห็น
ชอบ

๒
ส่งคืนฝ่าย
ยุทธศาสตร์

๕๓

๕๔

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ
ผู้บริหาร

๔.๔

เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติตามลาดับ
อนุมัติ

๔.๕

บันทึกการปรับปรุง/แก้ไขแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอปรับ
และได้รับอนุมัติแล้วลงในระบบ MIS

๔.๖

SCAN โครงการเก็บใน DRIVE-X

๔.๗

ส่งคืนสาขา/ฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

สิ้นสุดกระบวนการ

สาขา/ฝ่าย

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
ระเบียบ/คาสั่ง/
คุณภาพของงาน ปัญหา/อุปสรรค แบบฟอร์ม/เอกสาร
ที่ปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

๕๕
ตารางที่ ๕ :รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานแผนปฏิบัติการ
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑.
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๑ ได้รับกรอบวงเงิน
๑.๒ จัดทาเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
- ร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
- กรอบวงเงิน
๑.๓ เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ
๑.๔ ทาบันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
- บันทึกข้อความ
- ผลการทบทวนที่ผู้บริหารได้ให้ความเห็นชอบ
- แบบสรุปแผน PL๐๐๕
๑.๕ แจ้งสาขา/ฝ่าย รับทราบและจัดทาโครงการประจาปี
๑.๖ รวบรวมแบบสรุปวิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๗ จัดทาบันทึกข้อความ
- บันทึกข้อความ
- แผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๘ เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ
๑.๙ บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปีลงในระบบ MIS
๑.๙.๑ กาหนดรหัสกิจกรรม ๙ หลัก -ชื่อโครงการ-หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๙.๒ กาหนดแหล่งเงิน โดยแบ่งเป็นงวด
๑.๙.๓ กาหนดระยะเวลาดาเนินการ - ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.๙.๔ ปิดการตั้งงบประมาณประจาปี
๑.๑๐ ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแก้ไข
๑.๑๑ จัดทาไฟล์เผยแพร่ใน KM
๑.๑๒ จัดทาบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
- บันทึกข้อความ
๒.
การขออนุมัติโครงการ
๒.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ตรวจสอบโครงการที่ผู้กากับพิจารณาเบื้องต้นแล้ว
กรณีต้องแก้ไขส่งคืนหน่วยงานเพื่อปรับปรุง
๒.๒ เสนอผู้บริหารที่มีอานาจอนุมัติลงนามตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรของแต่

ระยะเวลา
ตามกรอบ
เวลาที่
กาหนด
ภายในไม่
เกิน ๑๕
วันสัปดาห์
ที่ 1
เดือน
กันยายน

ตามกรอบ
เวลาที่
กาหนด
ภายในไม่

๕๖
ลาดับที่

๓.

๔.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ละโครงการ
๒.๓ บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ MIS
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดาเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลการดาเนินงาน
ได้ต่อไป
๒.๓.๑ กาหนดแหล่งเงินโดยแบ่งเป็นงวดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๒.๓.๒ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๒.๔ SCAN โครงการที่ได้รับอนุมัติลงใน DRIVE -X ของฝ่ายยุทธศาสตร์
๒.๕ ส่งคืนโครงการให้หน่วยงาน
การขออนุมัติหลักการและเบิกเงิน
หน่วยงาน
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการและเบิกเงิน ในระบบ
MIS โดย จัดทา
๑. ใบขออนุมัติหลักการ (BR)
๒. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (BU) โดยใส่รหัสกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน จานวนเงินที่ขออนุมัติ
๒. รอฝ่ายยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกอนุมัติเบื้องต้น
ฝ่ายยุทธศาสตร์
๓.๑ ตรวจสอบ
๓.๒ บันทึกอนุมัติ เบื้องต้น
หน่วยงาน
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พิมพ์บันทึกข้อความ
๑.ใบขออนุมัติหลักการ (BR)
๒. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (BU) ที่อนุมัติแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
สาเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๔. เสนอฝ่ายการเงินและบัญชีดาเนินการ ขออนุมัติเบิกเงินต่อไป
ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ
๔.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ทาบันทึกแจ้งสาขา/ฝ่ายปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีภายในเดือนมีนาคมของทุกปีงบประมาณ
- บันทึกข้อความ
- แบบ PL๐๐๔
๔.๒ แจ้งสาขา/ฝ่าย เพื่อทาบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน

ระยะเวลา
เกิน ๗ วัน

ตามกรอบ
เวลาที่
กาหนด
ภายในไม่
เกิน ๓๐
นาที

ตามกรอบ
เวลาที่
กาหนด
ภายในไม่
เกิน ๑๕
วัน

๕๗
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติปรับแผน
- โครงการที่ขอปรับ
- แบบสรุปการขอปรับแผน PL๐๐๔
๔.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯตรวจสอบโครงการพร้อมทั้งสรุปภาพรวม
๔.๔ เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติตามลาดับ
๔.๕ ฝ่ายยุทธศาสตร์ บันทึกปรับปรุง/แก้ไขแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ขอปรับ และได้รับอนุมัติแล้วลงในระบบ MIS
๔.๖ SCAN โครงการที่ขอปรับและได้รับอนุมัติเก็บใน DRIVE-X
๔.๗ ส่งคืนโครงการให้กับสาขา/ฝ่าย ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการต่อไป

ระยะเวลา

๕๙
๒.๕.๓ งานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติดังนี้
(๑.๑) กาหนดปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ (ประมาณเดือน
ตุลาคมของปีงบประมาณนั้นๆเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงบประมาณ)
(๑.๒) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ สสวท. โครงการหลัก เพื่อจัดทากรอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
(๑.๓) ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด
(๑.๔) ประสานหน่วยงานภายในจัดทารายละเอียดโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย
เสนอรัฐมนตรีที่กากับดูแลให้ความเห็นชอบก่อนนาส่งสานักงบประมาณ
(๑.๕) ประสานสานักงบประมาณเพื่อจัดทาคาชี้แจงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๑.๖) เตรียมข้อมูล เพื่อชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของสมาชิกรัฐสภา
(๑.๗) จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี(แบบรายงาน สงป.
๓๐๑ สงป. ๓๐๒ เพื่อจัดส่งสานักงบประมาณ (ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของทุกปี)
(๑.๘) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนการดาเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑.๙) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ตามแบบรายงาน
สงป. ๓๐๑ สงป. ๓๐๒ ตามที่สานักงบประมาณกาหนด)
(๒) ขั้นตอนและ รายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๒.๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ C๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
 แผนภูมิที่ C๒: ผังแสดงขั้นตอน ปฏิบัติงานการจัดทาของบประมาณ
 แผนภูมิที่ C๓ : ผังแสดงขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
(๒.๒) รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 รายละเอียดการปฏิบัติงานตามตารางที่ ๖

๖๐

แผนภูมิที่ C ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี (การวางแผน เพื่อจัดทาและขออนุมัติโครงการ)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/
อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๑.วางแผน จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน
จัดทาโครงการ

๑.๑

จัดทารายละเอียดโครงการ
แผนดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

๑.๒
งบประมาณ

ขออนุมัติหลักการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

๑.๓
๑.

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลอาจไม่
กาหนดภายในไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง แบบฟอร์มการ
เขียนโครงการ
เกิน ๑๕ วัน
ตุลาคม

เจ้าหน้าที่
หัวหน้าโครงการ
และทีม
เลขานุการ

๒.

๑.หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒.โครงการจัดงบประมาณ

ผู้กากับดูแล

๑.๔
สิ้นสุ ดกระบวนการ
โครงการ

๑.๒

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

๖๑

๖๒

แผนภูมิที่ C ๒: ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี(กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจาปี)
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑. การจัดทาคาของบประมาณ
๑.๑

๑.๒

๑.๓

การกาหนดกรอบวงเงิน
คาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ตามแผนภูมิที่
เสนอกรอบคาขอ C ๒-๑
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่ออนุกรรมการ
และคณะ กรรมการ
ตามแผนภูมิที่
สสวท.
การเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

C ๒–๒

ตามแผนภูมิที่
C ๒–๓

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการจัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
ร่วมกับงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
การ

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลไม่
กาหนด
ครบถ้วน /
พฤศจิกายน
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ธันวาคม –
ไม่ชัดเจน
มกราคม

กุมภาพันธ์

- นโยบายรัฐบาล
- แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
- ยุทธศาสตร์การ
จัดสรร
งบประมาณ
- ยุทธศาสตร์ ศธ.
- ยุทธศาสตร์
สสวท.
- พรบ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- รายงานผลการ
ดาเนินงานปีที่ผ่าน
มาและปีปจั จุบัน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

งานการจัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
ร่วมกับงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
การ

๒. การบริหารงบประมาณ
๒.๑

การการจัดทาแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๒

บันทึกแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
e-Budgeting

๒.๓

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไป
พลางก่อน

๒.๔

การเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๕

การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียด
ตามแผนภูมิ
ที่ C ๓

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลไม่
กาหนดไม่เกิน ครบถ้วน /
๑๕ วัน
นโยบายใน
กันยายน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน
กันยายน

กันยายน

ตุลาคม

-พระราชบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปีสสวท.
- แบบฟอร์ม
รายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน
และการใข้จ่าย
งบประมาณ
(สงป.301 และ
สงป.302)

๖๓

๖๔

แผนภูมิที่ C ๒-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

สานัก
งบประมาณ
๑.

๒.

๑. สงป. ส่ง
ปฏิทินการ
จัดทา
งบประมาณ
๒. คู่มือ
ปฏิบัติการ
จัดทา
งบประมาณ

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาปน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประเมินผลและประกันคุณภาพ งานการจัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย
งานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประจาปี
ร่วมกับงาน
ยุทธศาสตร์
๑. การจัดทาคาของบประมาณ
และแผนปฏิบัติ
การกาหนดกรอบวงเงินคาของบประมาณ การ
๑.๑
รายจ่ายประจาปี
ศึกษานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
๑.๑.๑
จัดสรร ยุทธศาสตร์ กระทรวง
ยุทธศาสตร์ สสวท
๑.๑.๒

๑.๑.๓

ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด
และผลการดาเนินงาน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร
งบประมาณให้ประสาน สงป.

ตามกรอบเวลา
ที่กาหนด

ต.ค.

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

- นโยบายรัฐบาล
- แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
- ยุทธศาสตร์การ
จัดสรร
งบประมาณ
-ยุทธศาสตร์ ศธ.
-ยุทธศาสตร์
สสวท.
-เอกสาร พรบ.
งบประมาณ

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาปน
แจ้งหน่วยงานภายใน สสวท.จัดทา
รายละเอียดคาของบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปีตาม
แบบฟอร์มภายในระยะเวลาที่
กาหนด

๑.๑.๔

รวบรวมวิเคราะห์คาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วยงานเพื่อ
จัดทากรอบคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

๑.๑.๕

ทบทวนและจัดทากรอบ
งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง( MTEF )เพื่อจัดทาแผน
บริหารราชการ ๔ ปี

๑.๑.๖

๑.

๒.

๑.กรอบคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๒.งบประมาณล่วงหน้าระยะ
ปานกลางMTEF

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/สาขา
จัดทา
คาขอ
รายละ
เอียด
งบ
ประ
มาณ

บันทึกตาม
แบบฟอร์มคา
ของบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
งบประมาณ

สัปดาห์ที่๑
เดือน
พฤศจิกายน

-คู่มือทบทวน
ผลผลิต ตัวชี้วัด
และแบบฟอร์ม
ของ สงป.
-คู่มือปฏิบัติจดั ทา
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ของ สงป.
-แบบฟอร์มการ
เสนอโครงการ
-รายงานประจาปี

๖๕

๖๖

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาปน
นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ/อนุมัติ

๑.๑.๗

๑.๑.๕

สิ้นสุดกระบวนการ

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

ส่งคืนเพื่อดาเนินการต่อ
เห็นชอบ

ดาเนินการต่อตาม
แผนภูมิที่ C๒-๒

ธันวาคม

แผนภูมิที่ C ๒-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทารายละเอียดกรอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาปน

จัดทารายละเอียดกรอบคาขอ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีที่
ผู้บริหารเห็นชอบ

๑.๒

๑.๒.๑

เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
๑.๒

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการจัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
ร่วมกับงาน
ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อน
ไม่เห็น
ชอบ
เห็น
ชอบ

คณะอนุกรรม
การ สสวท.
๑.๒

ตามกรอบเวลา ข้อมูลไม่
ที่กาหนด
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ธันวาคม
ไม่ชัดเจน

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

มกราคม

ไม่เห็น เห็น
ชอบ
ชอบ

ดาเนินการต่อตามแผนภูมิที่ C๒-๓

๖๗

๖๘

แผนภูมิที่ C ๒-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๓

การเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจัดทาแผนความต้องการงบทุน
๑.๓.๑ เบื้องต้น
๑
๒

กระทรวง
ศึกษาธิการ

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือน
พฤศจิกายน

วิเคราะห์และจัดทาแผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้นตาม
แนวทางของสานักงบประมาณ
เตรียมข้อมูล มติต่างๆ รายละเอียด
รูปแบบรายการ ประมาณการราคา
คุณลักษณะเฉพาะ

๓

สรุปและ จัดทาแผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น

๔

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง
สงป. และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓.๑

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง
ส่งคืนเพื่อดาเนินการต่อ

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

-คู่มือหลักเกณฑ์
การเสนอแผนงบ
ลงทุนของ สงป.
-แบบฟอร์มเสนอ
แผนงบลงทุน
ของ สงป.
-แบบฟอร์มเสนอ
ของบลงทุนของ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๓

งบประมาณ

ตามกรอบเวลา ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
ที่กาหนด
เดือนธันวาคม นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

การจัดทาประมาณการรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น
๑.๓.๒

กระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื่อเสนอ
รมต. ให้ความ
เห็นชอบและ
ส่งสานัก

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

๑

วิเคราะห์จัดทาประมาณการ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายขั้นต่าที่
จาเป็น

๒

เตรียมค่าใช้จ่ายจริงของบุคลากร
ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
งบการเงิน

๓
๔

จัดทาข้อมูลตามแนวทางของ
สานักงบประมาณ
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง
สงป. และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓.๒

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง
ส่งคืนเพื่อดาเนินการต่อ

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

-คู่มือหลักเกณฑ์
ของสานัก
งบประมาณ
-แบบฟอร์มของ
สงป.
-ระเบียบ
ข้อบังคับของ
สสวท.
- มติที่สาคัญ
ของ
คณะกรรมการ
สสวท.
- รายงานผล
การใช้จ่าย
งบประมาณปี
ปัจจุบันและปีที่
ผ่านมา

เห็น
ชอบ

๖๙

๗๐

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามกรอบเวลา
ที่กาหนด
เดือนมกราคม

การจัดทาประมาณการรายได้

๑.๓
๑.๓.๓

๑

๒
กระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื่อเสนอ
รมต. ให้
ความ
เห็นชอบและ
ส่งสานัก
งบประมาณ

๓

ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประมาณการ
รายได้-ของปีที่ผ่านมาและประมาณ
การล่วงหน้า
จัดทาข้อมูลประมาณการรายได้
ตามแบบฟอร์ม สสวท. กาหนด
ระมาณ
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง
สงป. และกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๓.๓

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง
ส่งคืนเพื่อดาเนินการต่อ

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

- คู่มือปฏิบัติ
จัดทา
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ของ สงป.
-แบบฟอร์ม
เสนอประมาณ
การรายได้ของ
สสวท.
- รายงานงบ
การเงิน

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

เสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓.๔ (๑) จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามคูม่ ือที่ สงป. กาหนด
๑.๓.๔.๑
กระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื่อเสนอ
รมต. ให้
ความ
เห็นชอบและ
ส่งสานัก
งบประมาณ

นาเสนอผู้บริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ/อนุมัติ
๑.๓.๔

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

(๒) จัดทาข้อมูล เอกสารประกอบคา
ชี้แจงคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีสาหรับผู้บริหารเพื่อชี้แจง
ต่อ รมต.
(๓) จัดทาข้อมูลเพิม่ เติมชี้แจงคาขอ
ตามความต้องการของ สงป.
การจัดทาคาขอผ่านระบบ e-BUDGETING
๑.๓.๕ (๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯจัดทาข้อมูลและ
บันทึกในระบบ e-BUDGETING
ของ สงป.
(๒) บันทึกงบประมาณในระบบ eBUDGETING ขั้นวางแผน
งบประมาณ และขั้นคาขอ

ผู้บริหาร

ตามกรอบเวลา ข้อมูลไม่
ที่กาหนด
ครบถ้วน /
เดือนมกราคม นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

- คู่มือปฏิบัติการ
จัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ของ สงป.

ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
กาหนด
เดือนกุมภาพันธ์ นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

- คู่มือการใช้งาน
ระบบ eBudgeting
ของ สงป.

ไม่เห็น
ชอบ
เห็นชอบ

๗๑

๗๒

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(๓) จาแนกค่าใช้จ่ายตามผลผลิตตามภารกิจ
พื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์
(๔) กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตและ
กิจกรรมหลักและผลการดาเนินงาน
(๕) การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผน
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์
จัดสรรยุทธศาสตร์กระทรวง ฯลฯ
(๖) บันทึกตรวจสอบข้อมูลและนาส่งข้อมูล
Sign off ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
นาส่งสงป.

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๓.๖
๑

๒

๓

๔
สานัก
งบประมาณ

การจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จัดทาข้อมูลส่วน
ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ผลการดาเนินงานของผลผลิตและ
แผนปีที่เสนอของบประมาณ ฯลฯ
ประสานการจัดทาข้อมูลกับฝ่าย
การเงินและบัญชีจัดทาข้อมูลผล
การดาเนินงาน สถานะทางการเงิน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง
- คู่มือปฏิบัติการ
ฝ่ายการเงินและ ตามกรอบเวลาที่ ข้อมูลไม่
งาน
จัดทางบประมาณ
กาหนด
ครบถ้วน / รายจ่ายประจาปี
งบประมาณ บัญชี
เดือนมีนาคม
นโยบายใน ของ สงป.
การ
- แบบฟอร์มการ
ดาเนินงาน จัดทางบรายงาน
ไม่ชัดเจน การคลังของ สงป.
- รายงานงบ
การเงินย้อนหลัง ๓
ปี

จัดทาข้อมูลรายงานและบันทึกใน
ระบบของสานักงบประมาณ

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ส่ง สงป.

๑.๓.๖

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

๗๓

๗๔

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิ
๑.๓.๗ บาลของแผนงาน/โครงการ(ถ้ามี)
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ทาหนังสือถึง สงป.
เพือ่ แจ้งว่าไม่มีโครงการทีต่ ้อง
วิเคราะห์ความเสี่ยง เนื่องจากเป็นงบ
เงินอุดหนุนทั่วไป

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง
งาน
งบประมาณ
ร่วมกับงาน
บริหารความ
เสี่ยง

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนมีนาคม

หลังทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สงป.
ปรับวงเงินตามที่ได้รับจัดสรรส่ง สงป. เพื่อ
จัดทาเป็นเอกสารงบประมาณต่อไป
การปรับปรุงงบประมาณและเป้าหมาย
๑.๓.๘ ตัวชี้วัด
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ แจ้งผู้บริหารเพือ่
ทราบกรอบวงเงินและดาเนินการ
ปรับปรุงงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรร ในระบบ e-BUDGETING เพื่อ
สงป. จัดทาเป็นเอกสารงบประมาณ

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนเมษายน

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

-คู่มือการ
วิเคราะห์ความ
เสี่ยงฯ ของ
สงป.

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯทาหนังสือขอรับ
เอกสารงบประมาณ ร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อ
เตรียมจัดทาคาชี้แจงต่อ กมธ.
พิจารณาร่าง พรบ.
(๓) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลหน่วยงาน
กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องประสานกับ
สงป. เพื่อจัดทาใบแก้คาผิด
จัดทาเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งาน
งบประมาณ
๑.๓.๙ ประจาปีต่อกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓.๑๐

การชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในวาระ ๑ รับหลักการ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๑
กับ สสวท.

๒

จัดทาข้อมูลตามประเด็นที่
พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องกับ
สสวท.

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือน
พฤษภาคม

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

- ร่างพรบ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
ของ สงป.
- แบบฟอร์ม
กระทรวงศึกษาธิ
การชี้แจงงบวาระ
๑

๗๕

๗๖

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓

เสนอผ้บริหารให้ความเห็นชอบ
๑.๓.๑๐

กระทรวง
ศึกษาธิการ

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ในวาระ ๒-๓ ดังนี้

๑.๓.๑๑

๑

จัดทารายละเอียดคาชี้แจงตาม
แบบฟอร์มของ สงป.

๒

ประสาน สงป.ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

๓

จัดทาข้อมูลสาหรับผู้บริหารชี้แจง
ในภาพรวม (PowerPoint)

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือน
มิถุนายนเดือนสิงหาคม

- แบบฟอร์มชี้แจง
กรรมาธิการฯ ของ
สงป.
- รายงานข้อสัง
เกตของคณะ
กรรมาธิการฯ ปีที่
ผ่านมา
- รายงานผลการ
ดาเนินงาน
- รายงานสถานะ
เงินกองทุน
- รายงานงบ
การเงิน

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๔

เสนอเอกสารคาชี้แจงและ
PowerPoint ให้ผู้บริหารพิจารณา
๑.๓.๑๑

คณะกรรมาธิ
การพิจารณา
ร่าง พรบ.
งปม.รายจ่าย
ประจาปี

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

จัดทาเอกสารและบันทึกข้อมูลใน
รูป CD เพื่อเสนอ กมธ. ในวาระ
๒-๓

๕
๖
๗

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ส่งเอกสารชี้แจงให้คณะ กมธ.
ทาหนังสือถึงผู้อานวยการเพื่อ
มอบหมายผู้เข้าร่วมชี้แจงต่อ
กมธ.และแจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงต่อ
กระทรวงและ สงป.

๘

ติดตามลาดับการพิจารณาของ
หน่วยงานและแจ้งผู้บริหารทราบ

๙

จัดส่งเอกสารคาชี้แจงงบประมาณ
ที่รัฐสภาตามเวลาที่กาหนด

ผู้อานวยการ

๗๗

๗๘

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑๐

๑๑

๑๒

จัดเตรียมข้อมุลอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลผู้บริหารประกอบการชี้แจง
งบประมาณต่อ กมธ.
จัดทาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามมติ
ของ กมธ.
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องร่วมชี้แจง
งบประมาณต่อ กมธ. อนุ กมธ. และ
วุฒิสภา

สิ้นสุดกระบวนการ

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๓.๑๒

การจัดทาคาขอแปรญัตติเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาการการขอ
เพิ่มงบประมาณรายการที่

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือน
กรกฎาคม

- แบบฟอร์ม
เสนอขอแปร
ญัตติของ สงป.

รายการทีไ่ ม่ได้รับการจัดสรร
หรือจัดสรรไม่เพียงพอเพื่อ
เสนอขอ
แปรญัตติเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

๒

กรณี สสวท.มีรายการทีต่ ้อง
เสนอขอแปรญัตติเพิม่ ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ จัดทา
รายละเอียดข้อมูล เหตุผล
ความจาเป็นการขอเพิ่ม
งบประมาณตามแบบฟอร์ม
ของ สงป.

๗๙

๘๐

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

กระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื่อเสนอ
รมต. ให้
ความ
เห็นชอบและ
ส่งสานัก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/ แบบฟอร์ม/ เอกสาร
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ทีเ่ กี่ยวข้อง

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ผ่านรมต.ศธ.เห็นชอบส่ง สงป.
เพื่อเสนอต่อ ครม. อนุมตั ิเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
เสนอต่อ กมธ.วิสามัญพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พิจารณาต่อไป

ผู้บริหาร

๓
ส่งคืนเพื่อปรับปรุง
๑.๓.๑๒

งบประมาณ
สิ้นสุดกระบวนการ

ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

แผนภูมิที่ C ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการบริหารงบประมาณ
หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒. การบริหารงบประมาณ
๒.๑

การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๑) แจ้งสาขา/ฝ่ายจัดทารายละเอียด
๒.๑.๑
โครงการ/แผนปฏิบัติการประจาปี
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

(๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีเสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบแลัว
เสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนฯและคณะกรรมการ
สสวท. อนุมัติแผน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานการ
จัดทา
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปี
ร่วมกับงาน
ยุทธศาสตร์
และ
แผนปฏิบัติ
การ

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนกันยายน

ฝ่าย/สาขา
จัด
ทา
โครงการ

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

-พระราชบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปีสสวท.
- คู่มือการใช้งาน
ระบบ BB EVMis
-ฟอร์มบันทึก
แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ของ
สงป. แบบ สงป.
๓๐๑, สงป. ๓๐๒

๘๑

๘๒

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๑.๒

๒.

๑.
สานัก
งบประมาณ

จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณเสนอให้ สงป. อนุมัตติ าม
ผลผลิต กิจกรรมตัวชี้วัดและวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะ
รายเดือน รายไตรมาส
ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนกันยายน

บันทึกแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ BB EvMis

๒.๒
๒.๒.๑

๒.๒.๒
สานัก
งบประมาณ

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบ BB EvMIS `ตาม
แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ และ สงป. ๓๐๒
เสนอผู้บริหารลงนาม
๒.๒

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไปพลาง ก่อน (กรณีฉุกเฉิน)
๒.๓
จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
๒.๓.๑
งบประมาณไปพลางก่อนตามกรอบวงเงิน
เดิมตามหลักเกณฑ์ที่ สงป. กาหนดคือ ๑
ใน ๓ หรือกึ่งหนึ่ง
๒.
๑.
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนไม่ได้ทาผ่าน
ระบบ BB EvMis ตามแบบ สงป .๓๐๑
๒.๓.๒
และ สงป. ๓๐๒
๒.๓.๓

เสนอผู้บริหารลงนาม
๒.๓

สานัก
งบประมาณ
๒.๓.๔

ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

เมื่อพรบ.ใหม่ประกาศใช้ จึงจัดทา
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบฺ BB EvMis ตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรหักวงเงินพลาง
ก่อน

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนกันยายน

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

-พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีทผี่ ่านมา
- แผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี สสวท.

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

๘๓

๘๔

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๓.๕

๒.๓.๔

สานัก
งบประมาณ
๒.๔
สานัก
งบประมาณ

มูลนิธิ สอวน

เสนอผู้บริหารลงนาม
ส่งคืนเพื่อปรับปรุง

การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๔.๑

๒.๔.๒

ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ รับแจ้งการอนุมัติเงิน
ประจางวดจาก สงป. ประสานฝ่ายการเงิน
และบัญชีเตรียมจัดทาข้อมูลการวางฎีกา
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีจาก
กรมบัญชีกลางตามใบอนุมัตเิ งินประจางวด
ของ สงป.
สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับมูลนิธิ
สอวน.เมื่อฝ่ายการเงินและบัญชีวางฎีกา
เบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฯทาเรื่องบันทึกการเบิกจ่าย
จากระบบ ORACLE ของ สสวท .ผ่านฝ่าย
การเงินและบัญชีโอนเงินให้กับมูลนิธิต่อไป

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

ฝ่ายการเงิน

ตามกรอบ
เวลาที่กาหนด
เดือนกันยายน

- หนังสือการ
อนุมัติแผนปฏิบัติ
งานและแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณของ
สงป.
- เอกสารการ
จัดสรรและอนุมัติ
เงินประจางวด
ของ สงป.

หน่วยงานภายในสสวท
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๕

สานัก
งบประมาณ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ติดตามและรวบรวมผล
การดาเนินงาน ของฝ่าย/สาขาที่เสนอต่อ
๒.๕.๑ คณะกรรมการ สสวท.ทุกสิ้นไตรมาสและ
รายงานส่ง สงป. ตามเป้าหมายผลผลิตที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบตั ิการในแบบรายงาน
สงป. ๓๐๑ และ ๓๐๒
บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบ BB
๒.๕.๒ EvMIS ของ สงป. สาหรับการใช้จา่ ย
งบประมาณใช้ผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
ของกรมบัญชีกลาง
เสนอรายงานต่อผู้บริหารลงนามส่ง สงป.
๒.๓.๕
ส่งคืนเพื่อปรับปรุง
๒.๓.๕

๒.๕.๔

สิ้นสุดขั้นตอน

เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ๔ จะเป็นการรายงานผล
ทุกตัวชี้วัดทั้งของผลผลิตตามทีร่ ะบุไว้ใน
แผนปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน
องค์กรในมิติที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีกาหนดไว้เป็นข้อมูลในการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน/ ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/
หน่วยงานอื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับงาน
ติดตามและ
ประเมินผล

ฝ่าย/สาขา

ตามกรอบเวลา
ที่กาหนด
ภายในไม่เกิน
๑๐ วัน
เดือนตุลาคม
เดือนมกราคม
เดือนเมษายน
เดือนสิงหาคม

ข้อมูลไม่
ครบถ้วน /
นโยบายใน
การ
ดาเนินงาน
ไม่ชัดเจน

- แบบรายงาน
สงป. ๓๐๑ และ
สงป. ๓๐๒ จาก
ระบบ
BB EvMIS ของ
สงป.
- ข้อมูลรายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณจาก
ระบบ ORACLE

ผู้บริหาร
ไม่เห็น
ชอบ

เห็น
ชอบ

๘๕

๘๖

๘๗
ตารางที่ ๖ :รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑.
การจัดทาคาของบประมาณ
๑.๑ การกาหนดกรอบวงเงินคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๑.๑ ศึกษานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์
สสวท
๑.๑.๒ ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานของปีงบประมาณปัจจุบันให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ต่างๆของสสวท.
๑.๑.๓ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารงบประมาณให้ประสานและ
ขอเปลี่ยนแปลงไปยังสานักงบประมาณ เช่นเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มที่กาหนด.
๑.๑.๔ แจ้งหน่วยงานภายใน สสวท. จัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
(๑) โครงการ กิจกรรม และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเสนอ
ของบประมาณ
(๒) ค่าใช้จ่ายบุคลากร( เงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินประจาตาแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชดเชยเกษียณอายุ)
(๓) ค่าใช้จ่ายสาหรับบริหารงานประจาและค่าสาธารณูปโภค
(๔) งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หากมีความประสงค์ขอตั้งงบลงทุนให้กาหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ รวมทั้งรูปแบบรายการ และประมาณราคา
กลาง ของสิ่งก่อสร้างแนบมาพร้อมคาของบประมาณ
หากมีความประสงค์จะขอตั้งสาหรับจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
จัดทาข้อมูลให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพิจารณาความจาเป็นและ
เหมาะสมเพื่อจัดทาคาขอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในภาพรวม
หน่วยงานต่างๆให้บันทึกตามแบบฟอร์มคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดังนี้
- ใบสรุปคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- แบบฟอร์มการของบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ระยะเวลา

สัปดาห์ที่ ๓
เดือน
ตุลาคม

สัปดาห์ที่ ๑
เดือน
พฤศจิกายน

๘๘
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑.๑.๕ รวบรวมวิเคราะห์คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
หน่วยงานเพื่อจัดทากรอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๑.๖ ทบทวนและจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง (MTEF) เพื่อจัดทาแผนบริหารราชการ ๔ปี
๑.๑.๗ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีและปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ ฯและคณะกรรมการสสวท. ต่อไป
๑.๒ เสนอกรอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อคณะอนุกรรมการ
ฯและคณะกรรมการสสวท.
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทารายละเอียดกรอบคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร
๑.๒.๑ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว
นาเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓ การเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓.๑ การจัดทาแผนความต้องการงบทุนเบื้องต้น
- ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมความต้องการของสาขา
- วิเคราะห์และจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นตาม
แนวทางของสานักงบประมาณ
- เตรียมข้อมูล มติต่างๆ รายละเอียด รูปแบบรายการ
ประมาณการราคา คุณลักษณะเฉพาะ
- สรุปและ จัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
- เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง สงป. และ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓.๒ การจัดทาประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น
(๑) วิเคราะห์และจัดทาประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ขั้นต่าที่จาเป็นตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ สงป. กาหนด สาหรับข้อมูล
ในการจัดทารายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯขอข้อมูลจาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและตั้งตามเกณฑ์ที่ สงป. กาหนดดังนี้
- เงินเดือนอัตราเดิมหักอัตราเกษียณ ปรับอัตรา
ทดแทนเกษียณ ไม่รวมอัตราใหม่และเงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มประจาตาแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินชดเชยเกษียณอายุ

ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ ๔
เดือน
พฤศจิกายน

เดือน
ธันวาคม
และเดือน
มกราคม

เดือน
พฤศจิกายน

เดือน
ธันวาคม

๘๙
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
- ค่าสาธารณูปโภค ตั้งตามหลักเกณฑ์ที่ สงป. กาหนด
(๒) เตรียมค่าใช้จ่ายจริงของบุคลากร ค่าสาธารณูปโภคของปีที่
ผ่านมา เป็นฐานในการประมาณการและข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี
ปัจจุบันและประมาณการปีที่เสนอของบประมาณ
(๓) เตรียมระเบียบ ข้อบังคับ งบการเงิน และมติที่ประชุมที่
เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจง
(๔) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง สงป. และ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓.๓ การจัดทาประมาณการรายได้
เดือน
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ฝ่ายการเงิน มกราคม
และบัญชีและสานักบริการวิชาการ) เพื่อขอข้อมูลประมาณการรายได้จริง
ของปีที่ผ่านมาและประมาณการรายได้ของปีปัจจุบัน ปีที่ขอตั้งงบประมาณ
และประมาณการล่วงหน้า ๓ ปี
(๒) จัดทาข้อมูลการประมาณการรายได้ตามแบบฟอร์ม
สสวท.กาหนด เนื่องจากรายได้ของสสวท.ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ จึงไม่ใช้รูปแบบฟอร์มของ สงป.
(๓) นาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสรุปในภาพรวมเสนอ สงป. ต่อไป
๑.๓.๔ เสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
เดือน
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
กุมภาพันธ์
ประจาปีตามคู่มือปฏิบัติจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ สงป.
กาหนดและรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ผลผลิต เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบส่งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอ รมต. ว่าการเห็นชอบกรอบวงเงิน
ส่ง สงป.
(๒) จัดทาข้อมูล เอกสารประกอบการชี้แจงคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับผู้บริหารเพื่อชี้แจงต่อ รมต. ว่าการใน
การพิจารณากรอบคาขอของหน่วยงาน (อาจนาเสนอในรูปของ
PowerPoint )
(๓) จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมชี้แจงคาขอตามความต้องการของ
สงป. เช่นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง(กรณีของบลงทุน) ทุนการศึกษา สถานะเงินกองทุน รายงานงบ
การเงิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง มติ ครม. ของ
โครงการสาคัญและมติคณะกรรมการสสวท.ที่เกี่ยวข้อง
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๑.๓.๕ การจัดทาคาขอผ่านระบบ e-BUDGETING
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ จัดทาข้อมูลและบันทึกคาขอในระบบ
e-BUDGETING ของ สงป. ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบ
e-BUDGETING กรณีมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล ให้ติดต่อประสานกับ
เจ้าหน้าที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สงป. เพื่อขอคาแนะนาในการ
แก้ปัญหา
(๒) บันทึกงบประมาณในระบบ e-BUDGETING โดยจัดทาใน ๒ ขั้นตอน
คือขั้นวางแผนงบประมาณ และขั้นคาขอตามกรอบวงเงินคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(METF)
(๓) แยกค่าใช้จ่ายของผลผลิต ตามภารกิจพื้นฐาน และ
ภารกิจยุทธศาสตร์ ดังนี้
ภารกิจ หมายถึง งานที่ต้องดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
กาหนดไว้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนดต่างๆ ประกอบด้วย
ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง ภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้อง
ดาเนินการเป็นปกติประจาตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ หาก
หยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะและปริมาณงานที่ชัดเจน
ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล จาแนกเป็น ๒ ส่วนคือ
รักษางานเดิม หมายถึง กิจกรรม/รายการภายใต้ภารกิจพื้นฐานที่
กาหนดกรอบการพิจารณาเท่าที่ดาเนินการอยู่ในปีงบประมาณ
ปัจจุบัน (รักษางาน/เป้าหมายเดิมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)
เพิ่มเป้าหมาย หมายถึง กิจกรรม/รายการ ภายใต้ภารกิจพื้นฐานที่
ดาเนินการเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบัน เช่น ขยาย
งาน เพิ่มเป้าหมาย เพิ่มคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ)
ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
การดาเนินงานได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายซึ่งอาจเป็นภารกิจ
พื้นฐานที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ก็ได้ จาแนกเป็น ๒ ส่วนคือ
– นโยบายสาคัญของรัฐบาล หมายถึงผลผลิต/โครงการ หรือ
กิจกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หรือมีความสาคัญในระดับสูงที่
นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศแถลงต่อสาธารณชน มติ ครม.ชุด

๙๑
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ระยะเวลา

ปัจจุบัน
– นโยบายอื่น หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของภารกิจยุทธศาสตร์ ที่มีลาดับความสาคัญรองจากนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลเช่นนโยบายของรัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงาน
หรือนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาลชุดก่อนซึ่งยังคงจาเป็นต้อง
ดาเนินการ
(๔) กาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงานผลผลิตและกิจกรรมและผลการดาเนินปีงานปัจจุบัน
(๕) จัดทาข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต ทั้งผลผลิตเดิม และเพิ่ม
ผลผลิตใหม่เพื่อบันทึกในระบบ –วัตถุประสงค์ – กิจกรรมหลัก ---ตัวชี้วัด
และเป้าหมายผลผลิต(เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา)—ค่าใช้จ่ายของผลผลิต
และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ---กลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้เสีย---แนวทางการประเมินผล ---ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจากัดและแนวทางแก้ไข
(๖) การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง กลยุทธ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต
หน่วยงานเพื่อบันทึกในระบบ e-BUDGETING
(๗) การเชื่อมโยงแผนบูรณาการ กรณีหน่วยงานมีโครงการที่
จะบูรณาการให้ทาการเชื่อมโยงคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีกับ
แนวทางย่อยของแผนบูรณาการตามที่สานักงบประมาณกาหนด เพื่อบันทึก
ในระบบ e-BUDGETING
(๘) บันทึก ตรวจสอบข้อมูลและนาส่งข้อมูล Sing- Off ไป
ยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาส่ง สงป.
๑.๓.๖ การจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
เดือน
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทาข้อมูลส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน กุมภาพันธ์
ของหน่วยงานผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมาของผลผลิตและแผนปีที่เสนอคา
ของบประมาณและกรอบวงเงินตามคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) ประสานการจัดทาข้อมูลกับฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทา
ข้อมูลประมาณการและผลการดาเนินงาน สถานะการเงิน รายงานและ
ประมาณการงบกระแสเงินสด ตามกรอบวงเงินคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีส่งฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
(๓) บันทึกข้อมูลในระบบของ สงป.
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(๔) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ส่ง สงป.
(๕) หลังทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับวงเงิน
งบประมาณใหม่ตามที่ได้รับจัดสรรส่ง สงป. เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร
งบประมาณ
๑.๓.๗ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/
เดือน
โครงการ (ถ้ามี)
กุมภาพันธ์
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ทาหนังสือแจ้ง สงป. ไม่มีแผนงาน/
โครงการที่เข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเนื่องจาก
งบประมาณของ สสวท. เป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไปการของงบลงทุนอยู่ภายใต้
ผลผลิต
๑.๓.๘ การปรับปรุงงบประมาณและเป้าหมายตัวชี้วัด
เดือน
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ แจ้งผู้บริหารเพื่อทราบกรอบวงเงินที่ เมษายน
ได้รับจัดสรรและดาเนินการปรับปรุงงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ระบบ e-BUDGETING เพื่อสานักงบประมาณจัดทาเป็นเอกสารงบประมาณ
สาหรับรายการที่มีการปรับปรุงและแก้ไขดังนี้
-รายละเอียดงบประมาณ; - เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต ; -ผลการดาเนินงานของผลผลิตปีปัจจุบัน(๖เดือน) หรือตามที่ สงป. กาหนด;
-ปรับปรุงประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (MTEF) หลังการปรับปรุง
งบประมาณ สงป. จัดทาเอกสารประกอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เสนอต่อรัฐสภา
(๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ทาหนังสือขอรับเอกสารงบประมาณ
ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเตรียมจัดทาคาชี้แจงต่อ กมธ.
พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของหน่วยงาน กรณีไม่ถูกต้อง
ประสาน สงป. เพื่อจัดทาใบแก้คาผิด
๑.๓.๙ จัดทาคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เดือน
ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทาเอกสารคาชี้แจงงบประมาณ
พฤษภาคม
รายจ่ายประจาปีต่อ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดังนี้
(๑) ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาเอกสารคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๑.๑) ผลการดาเนินงานปัจจุบัน ๖ เดือน หรือ ๘ เดือน
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
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(๑.๒) ข้อมูลการเบิกจ่ายจริงอนุมัติเงินประจางวดของ
งบประมาณปีปัจจุบันและปีงบประมาณย้อนหลัง จากระบบ GFMIS
(ประสานข้อมูลกับฝ่ายการเงินและบัญชี)
(๑.๓) แผนการดาเนินงานที่สาคัญที่จะดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นๆ จาแนกตามจุดเน้นที่สาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
(๑.๔) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ตามเอกสาร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกเป็นรายไตรมาส
(๑.๕) รายได้จริงของสสวท. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
(ประสานขอข้อมูลจากฝ่ายการเงินฯ)และแผนการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ(เงินรายได้ที่ประมาณการไว้)
(๑.๖) ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
๒ ปีย้อนหลัง(ถ้ามี)
(๑.๗) รายละเอียดโครงการวิจัย
(๑.๘) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (โครงการ
พัฒนาครู)
(๑.๙) ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุ
เนื่องจากอยู่ในโครงการ)
(๑.๑๐) ค่าเช่ารถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ
(๑.๑๑) รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง (กรณีมี
รายการที่เป็นงบลงทุน)
(๑.๑๒) รายการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี(ถ้ามี)
(๑.๑๓) ผลการดาเนินงานปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของ
คณะอนุกมธ.
(๑.๑๔) อื่นๆเพิ่มเติมตามที่กมธ.กาหนด
๑.๓.๑๐ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในวาระ ๑ ใน
ขั้นรับหลักการ
เป็นการพิจารณาหลักการทั่วๆไปของร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้สสวท.ดาเนินการดังนี้
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสสวท.
(๒) จัดทารายละเอียดข้อมูลตามประเด็นที่พิจารณาแล้ว
ประกอบด้วยข้อมูลความเป็นมา แผนดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ และ
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เดือน
พฤษภาคม
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ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ต้องจัดทา
รายละเอียดที่ได้จากโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
(๓) เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓.๑๑ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในวาระ ๒-๓ ขั้น
กรรมาธิการ
 เป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีโดย
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กล่าวคือเมื่อสภาผู้แทนราษฎร รับ
หลักการแล้วจะดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการและคณะอนุ
กรรมาธิการ ชุดต่างๆ (อนุกมธ.)เพื่อพิจารณาร่างพรบ.ในวาระ
๒-๓ เป็นการพิจารณารายละเอียดเป็นรายมาตรา
ในวาระนี้ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จะจัดทาเอกสารเพื่อชี้แจงต่อ
กมธ.และอนุกมธ. ชุดต่างๆดังนี้
(๑) จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์มของ สงป. และตาม
รูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด (รูปเล่มเอกสาร)
(๒) ประสาน สงป. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ชี้แจงงบประมาณ
(๓) จัดทาข้อมูลสาหรับผู้บริหารชี้แจงในภาพรวม (นาเสนอ
ในรูป POWERPOINT)
(๔) เสนอข้อมูลเอกสารชี้แจงและ POWERPOINT ให้
ผู้บริหารพิจารณา
(๕) จัดทาเอกสารและบันทึกข้อมูลในรูป CD `เพื่อเสนอ
กมธ.ในวาระ ๒-๓
 การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อกมธ. อนุ กมธ. และ
วุฒิสภา
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ทาหนังสือถึงผู้อานวยการให้
มอบหมายผู้เข้าร่วมชี้แจงต่อ กมธ.และแจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและ สงป.
(๒) ติดตามลาดับการพิจารณาของ กมธ.ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของ สสวท.และแจ้งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเป็น
ระยะๆ
(๓) จัดส่งเอกสารคาชี้แจงงบประมาณและเอกสารเพิ่มเติม
ตามมติของกมธ.ไปยังกมธ.ที่รัฐสภาตามเวลาที่กาหนดในการจัดส่งเอกสาร

ระยะเวลา

เดือน
มิถุนายนสิงหาคม

๙๕
ลาดับที่

๒

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(หรือก่อนการพิจารณาของหน่วยงานภายใน ระยะเวลาที่กาหนด)
(๔) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลอื่นๆเพื่อสนับสนุนข้อมูล
ผู้บริหารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อ กมธ. เช่น รายงานประจาปี
ผลการประเมิน ผลการดาเนินงานปีปัจจุบัน โครงการสาคัญ รายงานผลงาน
การวิจัย PISA O-NET ข้อมูลทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายหัว ผู้สาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร สถานะเงินกองทุนส่งเสริม งบการเงิน
รายได้ของหน่วยงาน งบประมาณย้อนหลัง ผลการใช้จ่าย ประเด็นคาถามตอบ ของกมธ.ปีก่อนหน้า ประเด็นสาคัญๆ ที่คาดว่า กมธ.และคณะอนุ
กมธ.จะถาม หรือเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวในปัจจุบัน
(๕) จัดทาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามมติของกมธ.
(๖) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อ กมธ. คณะอนุ กมธ.และวุฒิสภา
๑.๓.๑๒ การจัดทาคาขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เดือน
เป็นการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี ใน
สิงหาคม
ระหว่างการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของกมธ.
(๑) ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาการขอเพิ่ม
งบประมาณรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือรายการที่มี
ความสาคัญได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ผู้บริหารเห็นชอบให้เสนอเรื่องขอ
แปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) หากสสวท.มีรายการที่ต้องเสนอขอแปรญัตติเพิ่ม
งบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทาข้อมูล รายละเอียดรายการ เหตุผล
ความจาเป็นในการขอเพิ่มงบประมาณตามแบบฟอร์มของ สงป.
(๓) เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ผ่าน รมต.ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ส่ง สงป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อกมธ.พิจารณาต่อไป
การบริหารงบประมาณ
๒.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เดือน
รายจ่ายประจาปี
กันยายน
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณส่งให้ สงป. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๕ วันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. กาหนด
โดย สงป. พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีและอนุมัติเงิน

๙๖
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ประจางวดให้หน่วยงานเพื่อทาการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางต่อไป
ฝ่ายยุทธศาสตร์จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของสสวท.ดังนี้
๒.๑.๑ (๑) แจ้งสาขา/ฝ่ายจัดทารายละเอียดโครงการ/แผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้วส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ
(๒) วิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯและ
คณะกรรมการสสวท.อนุมัติแผน
๒.๑.๒ จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อ สงป. ตามผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด
และวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ลักษณะรายเดือน รายไตรมาส เพื่อขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณจาก
สงป.
๒.๒ บันทึกแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
เดือน
BB EvMis ของสานักงบประมาณ
กันยายน
๒.๒.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB EvMis โดยบันทึกตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กาหนดไว้ในคู่มือการบันทึกเงินงบประมาณของ สงป. ตามแบบ
รายงาน สงป. ๓๐๑ และ สงป. ๓๐๒
๒.๒.๒ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามใน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ส่ง สงป. เพื่อให้
ความเห็นชอบอนุมัติเงินประจางวด
กรณี พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศใช้ไม่ทันในวันที่
๑ ตุลาคม อันเป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๖ บัญญัติให้ใช้พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. กาหนด
๒.๓ การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไป
เดือน
พลางก่อน
กันยายน
๒.๓.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนในกรอบวงเงินเดิมตามหลักเกณฑ์ที่ สงป.
กาหนด เช่นการจัดทางบประมาณ ๑ ใน ๓ ของงบประมาณปีปัจจุบัน หรือ
กึ่งหนึ่ง
๒.๓.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณไปพลางก่อน ไม่ได้จัดทาผ่านระบบ BB EvMis แต่จัดทาตาม
แบบรายงาน สงป. ๓๐๑ แบบรายงาน สงป. ๓๐๒

๙๗
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๒.๓.๓ เสนอผู้บริหารลงนามในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณไปพลางก่อนส่ง สงป. เพื่ออนุมัติแผนและอนุมัติงบประมาณ
๒.๓.๔ เมื่อ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีฉบับใหม่
ประกาศใช้จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
BB EvMis ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรหักวงเงินพลางก่อน หน่วยงานจะ
ได้รับงบประมาณตามวงเงินที่เหลือจากที่จัดสรรให้แล้ว
๒.๓.๕ เสนอผู้บริหารลงนามในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ส่ง สงป. อนุมัติงบประมาณ
๒.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ
๒.๔.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ รับแจ้งการอนุมัติเงินประจางวดจาก
สงป. ประสานฝ่ายการเงินและบัญชีเตรียมการจัดทาข้อมูลการวางฎีกา
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีจากกรมบัญชีกลางตามใบอนุมัติเงิน
ประจางวดของ สงป.
๒.๔.๒ สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับมูลนิธิ สอวน.เมื่อ
ฝ่ายการเงินและบัญชีวางฎีกาเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางแลัว ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ ฯ ทาเรื่องบันทึกการเบิกจ่ายจากระบบ ORACLE ของ สสวท.
ผ่านฝ่ายการเงินและบัญชีโอนเงินให้กับมูลนิธิต่อไป
๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณทุกหน่วยงานจะต้อง
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัด
ของตัวชี้วัดผลสาเร็จตามที่กาหนดไว้ หรือตามที่ตกลงกับ สงป. ตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป. กาหนด และ
จัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สงป. เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาสตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สงป.
กาหนด
๒.๕.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ ใช้ผลการดาเนินงานจากการติดตาม
และรวบรวมข้อมูลผลการรายงานของสาขา/ฝ่ายต่างๆ ที่เสนอต่อ
คณะกรรมการ สสวท. ทุกสิ้นไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลการรายงานส่ง สงป.
ตามเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรมที่ระบุไว้ตามแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ในแบบ
รายงาน สงป. ๓๐๑ และแบบรายงาน สงป. ๓๐๒
๒.๕.๒ บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบรายงาน BB EvMis

ระยะเวลา

เดือน
ตุลาคม

ทุกสิ้นไตร
มาสตุลาคม
มกราคม
เมษายน
กรกฎาคม

๙๘
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ของ สงป. สาหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณจากการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
๒.๕.๓ เสนอรายงานต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบส่ง สงป.
๒.๕.๔ สาหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นไตรมาส ๔
เป็นการรายงานผลการดาเนินงานทุกตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เชิงเวลาตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินองค์กร
ในมิติที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

๙๙
๒.๕.๔ งานการติดตามและรายงานผล
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานการติดตามและรายงานผลมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลั กเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่เหมาะสมกับระบบงานของหน่วยงานในสังกัด
(๑.๒) ประสาน รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลสถิติเพื่อจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท
กระทรวงศึกษาธิการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ สสวท. และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๑.๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและรายงานผลในภาพรวมของสานักงาน
(๑.๔) จัดทารายงานประจาปีและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่และรายงาน
ผลต่อหน่วยงานต่าง ๆ
(๑.๕) ส่ งเสริ มและประสานงานการติด ตามและรายงานผลของส านักงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ D ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการติดตามและรายงานผล
 ตารางที่ ๖ :รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานการติดตามและรายงานผล

๑๐๐

แผนภูมิที่ D ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการติดตามและรายงานผล
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
๑. วางแผน จัดทาโครงการและงบประมาณและขออนุมัติ
๑.๑

วิเคราะห์แผนดาเนินงาน

๑.๒

จัดทารายละเอียดโครงการและ
วิเคราะห์แผน ดาเนินงานงบประมาณ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ
และ ผอ.ฝ่ายฯ

ไม่เกิน ๕ วัน
ของต้นเดือน
ตุลาคม

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ไม่เกิน ๑๐ วัน
ของต้นเดือน
ตุลาคม

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๒ วัน หลังจาก
ทารายละเอียด
โครงการเสร็จ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม
การเขียน
โครงการ

งบประมาณ
ขออนุมัติหลักการจัดทาโครงการ
๑.๓
๑.

๒.

๓.

๑.หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒.โครงการจัดทารายงาน
๓. หนังสือเชิญที่ปรึกษา

ไม่อนุมัติ
๑.๔
๑.๒

ผู้กากับดูแล
อนุมัติ

๑๐๑

๑๐๒

หน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. การดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน

๒.๑

รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยจัดส่งแบบฟอร์ม
การรายงานให้ สาขา/ฝ่าย

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๑๐ วัน นับถัด
จากวันที่ส่ง
แบบฟอร์ม
สาขา/ฝ่าย

แบบฟอร์ม

จัดทา

๒.๑
๒.๒

จัดทาร่างรายงานรายไตรมาส
เรียงลาดับข้อมูลผลการ
๒.๒.๑ ดาเนินงานจาก แหล่งข้อมูล
ต่างๆ และจัดทาร่างรายงาน
ผลการดาเนินงานรายไตรมาส

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ส่งคืน
๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ส่ง
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ดาเนินงานราย
ไตรมาส

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ร่างรายงานรายไตรมาส
๒.๒.๒

เสนอ ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

ผอ.ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ
ปรับปรุง

๒.๒.๑
๒.๒.๓

๒.๒.๔

จัดทารายงานรายไตรมาสฉบับสมบูรณ์

เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบ

คณะ
อนุกรรมการ
ตรวจสอบ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
สสวท.
รับทราบ

๑๐๓

๑๐๔

หน่วยงาน
ภายนอก
ศธ.
หนังสือ
ขอความ
ร่วมมือ

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สสวท.
งานการติดตาม
รายงานผล
จัดทารายงานเสนอหน่วยงานภายนอก
ตามแบบฟอร์ม
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒

รวบรวมข้อมูลผลการดาเนิน
งานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
จัดทาร่างรายงาน
(ที่เสนอหน่วยงานภายนอก)

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๓ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

ร่างรายงาน

ปรับปรุง

๒.๓.๑
๒.๓.๓

จัดทาบันทึกข้อความ
และหนังสือราชการ

ผอ.ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

เห็นชอบ

๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

แบบฟอร์ม
รายงาน
จากหน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.

๒.

๒.๓.๔

๓.

เสนอผู้บริหาร

ผู้บริหาร

จัดทารายงานเสนอหน่วยงาน
๒.๓.๕ ภายนอกฉบับสมบูรณ์
๒.๓.๖

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. บันทึกข้อความ
๒. หนังสือราชการ
๓. ร่างรายงาน

แก้ไข

๒.๓.๑

ศธ.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ส่งรายงานให้หน่วยงาน
ภายนอก

๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๗ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
เรื่อง

๑๐๕

๑๐๖

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จัดทารายงานประจาปี
๒.๔
กาหนดเค้าโครงและรูปแบบ
รายงานและหัวข้อที่สาคัญ
๒.๔.๑
ร่วมกับคณะทางาน
บันทึกข้อความ
๒.๔.๒

จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอบันทึกข้อความและ
ให้ผู้บริหารพิจารณา

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ผอ. สสวท.
แต่งตั้ง

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ
ไม่เกิน ๑๐ วัน
ของต้นเดือน
ตุลาคม

คณะทางาน
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ผู้บริหาร
แก้ไข

ไม่เกิน ๒ วัน
หลังจาก
กาหนดเค้า
โครงเสร็จ

เห็นชอบ
๑. ร่างรายงานประจาปี
๒. บันทึกข้อความ

๒.๔.๓
๑.

๒.

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๓ เดือน
(ตุลาคม –
ธันวาคม)

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๔.๔

เสนอผู้บริหารพิจารณา

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.
เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ผู้บริหาร
แก้ไข

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒ วัน นับถัด
จากวันที่ร่าง
รายงานเสร็จ

๒.๔.๓
เห็นชอบ

๒.๔.๕

จัดทาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ออกแบบและพิมพ์รายงาน

๒.๔.๖

ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
และดาเนินการจัดพิมพ์รายงาน

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๔๕ วัน นับถัด
จากวันที่ร่าง
รายงานได้รับ
ความเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๒๐ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
ต้นฉบับที่จัดทา
อาร์ตเวิรค์

รายงานฉบับสมบูรณ์
๒.๔.๗

ทาเรื่องเบิกจ่ายผ่านระบบ Oracle

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
ใบแจ้งหนี้

๑๐๗

๑๐๘

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๔.๘

๑

๒

ส่งรายงานประจาปีให้กับ ครม.

๓

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานอื่นๆ
ใน สสวท.

มาตรฐาน/
คุณภาพของงาน
ที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับ
รายงานฉบับ
สมบูรณ์

๑.หนังสือนาส่งรายงานประจาปี
๒. บันทึกให้ผู้บริหารลงนาม
๓. รายงานประจาปี

งานธุรการ
๒.๔.๙

๒.๔.๑๐

สิ้นสุดกระบวนการ

บันทึกส่งออกผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
ดาเนิน
การ
ส่งออก

ความเสี่ยง/
ปัญหา/อุปสรรค

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑๐๙
ตารางที่ ๗ : รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานการติดตามประเมินผล
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. การวางแผน จัดทาโครงการและงบประมาณและขออนุมัติ
๑.๑ วางแผนการดาเนินงาน
๑.๑.๑ ระดมสมองร่วมกับบุคลากรในฝ่ายนโยบายฯเพื่อกาหนดกรอบการ
๕ วัน
ทางานและเวลาในการดาเนินงาน
๑.๒ จัดทาโครงการ
๑.๒.๑ ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการลงในแบบฟอร์มโครงการที่
๕ วัน
ฝ่ายนโยบายฯกาหนดไว้
๑.๒.๒ เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติโครงการ
๒ วัน
๒. การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
๒.๑ จัดทารายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
๒.๑.๑ รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากแหล่งข้อมูล ต่างๆดังนี้
๑๐ วัน
(๑) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนในระบบ
ORACLE
(๒) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจาก e-Meeting
(๓) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจาก IPST News
(๔) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานภายใน สสวท.
โดยสอบถามจากผู้ที่รับผิดแชอบงานนั้นๆโดยตรง
๒.๑.๒ จัดทาร่างรายงานรายไตรมาส
๕ วัน
เรียงลาดับข้อมูลผลการดาเนินงาน จากแหล่งข้อมูลต่างๆตามยุทธศาสตร์และ
โครงการหลัก อ้างอิงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปีและ
จัดทาร่างรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส (ตัวอย่างร่างรายงานผลการ
ดาเนินงาน สสวท. รายไตรมาส)
๒.๑.๓ เสนอผู้บริหารพิจารณา เมื่อจัดทาร่างรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒ วัน
ให้เสนอร่างรายงานต่อผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาร่างรายงานและ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๒.๑.๔ จัดทารายงานรายไตรมาสฉบับสมบูรณ์ โดยจัดทาเป็นรูปเล่ม
๓ วัน
๒.๑.๕ เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๕ วัน
เป็นผู้พิจารณาว่าจะนาข้อมูลใดบ้างเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.

๑๑๐
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๒.๒ จัดทารายงานเสนอหน่วยงานภายนอกตามแบบฟอร์ม โดยหน่วยงาน
ภายนอกจะมีหนังสือขอความร่วมมือให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานต่างๆ
๒.๒.๑ รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
๓ วัน
(๑) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนในระบบ Oracle
(๒) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจากระบบe-Meeting
(๓) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจากIPST News
(๔) ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานจากจากหน่วยงานภายใน
สสวท. โดยสอบถามจากผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆโดยตรง
๒.๒.๒ จัดทาร่างรายงาน(ที่เสนอหน่วยงานภายนอก) แล้วเสนอให้
๑ วัน
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผนฯพิจารณาร่างรายงานและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทาเป็นบันทึกข้อความและจดหมายราชการ (ตัวอย่าง
บันทึกข้อความและจดหมายราชการ)
๒.๒.๓ เสนอให้ผู้บริหารลงนาม
๑ วัน
๒.๒.๔ จัดทารายงานเสนอหน่วยงานภายนอกฉบับสมบูรณ์
๐.๕ วัน
๒.๒.๕ ส่งรายงานให้หน่วยงานภายนอกโดยส่วนใหญ่จัดส่งโดยใช้บริการ
๐.๕ วัน
รับ/ส่งเอกสาร/สิ่งของโดยรถจักรยายยนต์ด้วยการdownloadแบบฟอร์มที่
http/kmportal.ipst.ac.th และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และนารายงานฉบับสมบูรณ์ใส่ซองสีน้าตาลและนาไปส่งให้ฝ่ายบริหาร
ทั่วไปดาเนินการจัดส่ง
๒.๓ จัดทารายงานประจาปี
๒.๓.๑ กาหนดเค้าโครงและรูปแบบรายงานและหัวข้อที่สาคัญ
๑๐ วัน
(๑) กาหนดหัวข้อสาคัญต่าง ๆ ที่จะเสนอในรายงานประจาปีโดย
อาจจะมีการประชุมหารือร่วมกันในการคัดเลือกหัวข้อที่จะเสนอในรายงาน
ประจาปีหรือดูตัวอย่างรายงานประจาปีของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน ดังตัวอย่าง
- สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
- สารประธานกรรมการ สสวท.
- สารผู้อานวยการ
- รายชื่อคณะกรรมการ สสวท.
- รายชื่อคณะอนุกรรมการ สสวท.
- โครงสร้าง องค์กร อัตรากาลัง
- รายชื่อคณะผู้บริหาร สสวท.

๑๑๑
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
- กรอบยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
- บทสรุปการดาเนินงานสาหรับ
ผู้บริหาร
- ผลการประเมินผลการดาเนินงาน
- ผลการดาเนินงานประจาปี
- เครือข่ายความร่วมมือของ สสวท.
- งบประมาณ
(๒) จัดทาบันทึกข้อความ
๒.๓.๒ เสนอผู้บริหารพิจารณาเค้าโครงรายงานประจาปี
๒.๓.๓ จัดทาร่างรายงานประจาปี
๒.๓.๔ เสนอบันทึกข้อความและร่างรายงานให้ผู้บริหารพิจารณ
๒.๓.๕ จัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงาน (โดยจัดทาขั้นตอนการ
จัดซื้อจ้างออกแบบและพิมพ์รายงาน)
๒.๓.๖ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และดาเนินการจัดพิมพ์
รายงานประจาปี
๒.๓.๗ จัดทารายงานประจาปีฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลา

๒ วัน
๙๐ วัน
๑ วัน
๔๕ วัน
๒๐ วัน

๑๑๓
๒.๕.๕ งานการประเมินผลองค์กร
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานการติดตามและประเมินผลมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ
กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะดาเนินการจัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไปโดยจัด
จ้างผู้ประเมินอิสระจากภายนอกและใช้งบประมาณของหน่วยงาน และให้คณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลฯ และให้หน่วยงานรายงาน
การกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลต่อ ก.พ.ร. และรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปยัง ก.พ.ร. ภายใน ๓ เดือนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑.๑) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่เหมาะสมกับระบบงานของหน่วยงานในสังกัด
(๑.๒) ประสาน รวบรวม วิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลสถิติเพื่อจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท
กระทรวงศึกษาธิการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ สสวท. และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๑.๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด
(๑.๔) จัดทารายงานสรุปผลการประเมินของหน่วยงานและองค์กรให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)
(๑.๕) จัดทารายงานประจาปีและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่และรายงาน
ผลต่อหน่วยงานต่าง ๆ
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ E ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานประเมินองค์กร
 ตารางที่ ๘ : รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานประเมินองค์กร

แผนภูมิที่ E ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินองค์กร
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๑. การจัดทาโครงการประเมินองค์กร
วางแผนการดาเนินงานและจัดทา
งบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ
๑.๑
๑.๑.๑

วิเคราะห์แผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณ
โครงการร่วมกับหัวหน้า
โครงการและทีมเลขานุการ
แล้วจัดส่งงบประมาณการ
ดาเนินงานให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์เพื่อจัดทากรอบ
งบประมาณ สสวท.

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

๑ วัน

แบบฟอร์มการเขียน
โครงการ

๑๑๕

๑๑๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

เสนอขออนุมัติโครงการ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ
จัดทารายละเอียดโครงการ
หลักการ เหตุผล ฯลฯ

๑.๒
๑.๒.๑

๑.

๑ วัน

จัดทาเรื่องขออนุมัติ
หลักการจัดทาโครงการ

๑.๒.๒

๒.

๑.หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒.โครงการประเมิน
องค์กร
เสนอ

๑.๒.๓
๑.๒.๒

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ผู้กากับดูแล
แก้ไข
อนุมัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
รายละเอียดโครงการ

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๒. ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร

หัวหน้าโครงการ
๒.๑
และเลขานุการ
โครงการ
เสนอขออนุมัติจดั จ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร
๒.๑.๑
(ยังไม่ระบุบริษัท)
๑. บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
๒. TOR การจัดจ้างที่ปรึกษา
๓. รายชื่อคณะกรรมการจัดจ้างที่
๑ ๒ ๓ ๔ ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือกและรายชื่อ
.
.
.
. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔. สาเนาโครงการประเมินองค์กร

๒ วัน

จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร

๒.๑.๒

เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
๒.๑.๑

ผู้บริหาร
แก้ไข
อนุมัติ

๑๑๗

๑๑๘

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๒

คัดเลือกที่ปรึกษาประเมินองค์กร (กรณีมี
บริษัทเสนอขอประเมินมากกว่า 1 บริษัท)
๒.๒.๑

จัดทาหนังสือเชิญชวนหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาประเมินองค์กร)
จัดประชุมผู้บริหารพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอโครงการของ
แต่ละหน่วยงาน

๒.๒.๒

 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดประชุม

ระบุเวลา สถานที่ รายชื่อผู้เข้า
ประชุม งบประมาณ
 จองห้องประชุมในระบบ จองใช้รถ/
ห้อง/อุปกรณ์ส่วนกลาง
 เตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ทาหนังสือเชิญผู้บริหารสสวท.ประชุม
พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๒ วัน

ผู้บริหาร

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๑. มีบริษัทมายื่น GA117แบบฟอร์มขอใช้
ข้อเสนอน้อยราย บริการรับ-ส่งเอกสาร
๒. บริษัทที่มา
สิ่งของ ทางไปรษณีย์
ยื่นมีคุณสมบัติ GA118แบบฟอร์มขอใช้
ไม่ครบตามที่
บริการรับ-ส่งเอกสาร
ต้องการ
สิ่งของ โดย
รถจักรยานยนต์

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

 เตรียมสาเนาเอกสารหน่วยงานที่เสนอ

โครงการประเมิน
 จัดทากาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่
ปรึกษา
 จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
 ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม
 ทาสรุปรายงานการประชุม
 ทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการจัด
ประชุม ประกอบด้วย
(๑)หน้าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจัด
ประชุม
(๒)ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
(๓)ใบสาคัญรับเงินอาหารว่าง ฯลฯ
(๔)ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
(๕)ใบสาคัญรับเงินอาหารกลางวัน
(๖)ต้นเรื่องที่ขออนุมัติจดั ประชุม

๑๑๙

๑๒๐

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

คัดเลือกที่ปรึกษาประเมินองค์กร
(กรณีผู้บริหารระบุ บริษัทประเมิน)

๒.๓

๒.๓.๑

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

๑
.

สาเนา

เชิญบริษัทที่ปรึกษาเสนอ
โครงการประเมินองค์กร
๑. จัดทาหนังสือเชิญที่ปรึกษา
ประเมินองค์กร
๒. แนบ TOR การจัดจ้างที่
ปรึกษา
TOR

จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อ
๒.๓.๒
พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
 จากข้
เตรียมส
าเนาเอกสารโครงการที่
อเสนอโครงการ
บริษัทเสนอมาตามจานวน
คณะกรรมการจัดจ้างฯ
 ประเด็นการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการ(มีรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๒ วัน

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
GA118 แบบฟอร์มขอใช้
บริการรับ-ส่งเอกสาร
สิ่งของ โดยรถจักรยาน
ยนตร์

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๔

ที่ปรึกษา

เสนอเรื่องขออนุมัติจา้ งบริษัทที่ได้รับเลือก

๒.๔.๑

ใบเสนอราคา

ส่งให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ

๒.๔.๒

แจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกให้บริษัทรับทราบ
และให้บริษัทที่ผา่ นการ
คัดเลือกส่งใบเสนอราคา
ด้านเทคนิคและด้านราคา
ที่ปรับใหม่ภายหลังการ
ต่อรองให้กับฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

ส่งต่อให้ฝ่ายพัสดุเพื่อทาเอกสารสรุป
การขออนุมัติจ้าง

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๗ วัน

ฝ่ายพัสดุ
จัดทา
เอกสาร
สรุปการขอ
อนุมัติจ้าง
๑
.

๒
.
๑.รายงานการ
ประชุม
๒.เอกสารสรุป
การขออนุมัติ
จ้าง

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๑.การปรับแก้ไข
ร่างสัญญาหลาย
จนกว่าสัญญาจะ
สมบูรณ์
ลาดับขั้นของ
๒.การส่งต่อ
เอกสารมีหลาย
ขั้นตอนส่งผลให้
กระบวนการทา
สัญญาล่าช้าด้วย

๑๒๑

๑๒๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ
ผู้อานวยการ

๒.๔

ไม่อนุมัตสิ ่งคืน
ให้พิจารณาใหม่
ฝ่ายกฎหมาย
จัดทาร่างสัญญา

ที่ปรึกษา

ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาขอเอกสารหลักฐาน

หลักฐาน
ต่างๆ
ที่ปรึกษา

นัดวันเซ็นสัญญา

อนุมัติ
ฝ่ายพัสดุ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

เซ็นสัญญา

ที่ปรึกษา

คู่สาเนา สัญญา
ส่งสาเนา
คู่สัญญา

ที่ปรึกษา

จัดเก็บ

๓. ดาเนินการประเมินองค์กร

๓.๑

จัดทาคู่มือการประเมินองค์กร
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการ
จัดทาเอกสารประกอบการยกร่าง
๓.๑.๑
ตัวชี้วัดให้บริษัทที่ปรึกษา

เอกสารประกอบ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

๑๕ วัน

๑.กระบวนการ
พิจารณากาหนด
ตัวชี้วัดใช้เวลา
การตัดสินใจ
นาน

๑.กรอบยุทธศาสตร์ สสวท.
๒.แผนปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการ สสวท.
๓.แผนปฏิบัติการประจาปี

๑๒๓

๑๒๔

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

ที่ปรึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๑.๒

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

จัดประชุมผู้บริหารพิจารณา
ร่างคู่มือการประเมิน

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ยก
ร่าง
คู่มือ
ร่างคู่มือ
ส่ง

๓.๑.๓

๓.๑.๔

เตรียมสาเนาเอกสารร่างคู่มือ
ตามจานวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ระบุตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมิน

ผู้บริหาร

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ที่ปรึกษา

๓.๑.๕

ระบุผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

๓.๑.๖

ระบุโครงการที่จะประเมิน
ของแต่ละตัวชี้วัด

จัดทา
คู่มือฯ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

คู่มือฉบับสมบูรณ์
๓.๒

เบิกค่าจ้างงานงวดที่ ๑ ในระบบ ORACLE หัวหน้าโครงการ
(ใบผูกพัน+ใบประกอบ)
และเลขานุการ
โครงการ
จัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
๓.๒.๑ -บันทึกเบิกค่าจ้างที่ปรึกษา
-ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
-หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
-ใบแจ้งหนี้
-สาเนาสัญญาจ้าง
-ต้นเรื่องเดิมทีไ่ ด้รับการอนุมตั ิจ้าง
-คู่มือประเมินองค์กร
-ใบประกอบที่ได้รับการอนุมตั (ิ BU)
๓.๒.๒
ส่งเอกสารไปเบิกเงิน

ฝ่าย
การเงิน
และบัญชี

๑๕ วัน

รับเอกสาร
และ
ตรวจสอบ
ความ
ถูกต้อง
ดาเนินการ
เบิกจ่าย

๑๒๕

๑๒๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จัดส่งคู่มือการประเมินให้ผู้บริหาร ผู้
กากับดูแล และผูจ้ ัดเก็บข้อมูล

๓.๓

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ
จัดทาและเตรียม
๑. บันทึกส่งคู่มือการประเมิน
๒. ใบสรุปตัวชี้วัดผู้กากับดูแลและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
๓. สาเนาคู่มือการประเมิน

๓.๓.๑

๑.

๒.

๓.๓.๒

๓.๔.๑

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๑ วัน

ผู้บริหาร
ผู้กากับดูแล

๓
.

ผู้จัดเก็บข้อมูล

เสนอ

จัดทาแบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สสวท.

๓.๔
ที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

ประชุมยกร่างแบบประเมินระหว่างที่
ปรึกษากับผู้กากับดูแล/ผู้จดั เก็บข้อมูล

เตรียมจัดทา
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง
๒๐ วัน
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

ที่ปรึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๔.๒

๓.๔.๓

๓.๔.๔

ที่ปรึกษาประชุมกับผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล
พิจารณาร่างแบบสอบถาม ระบุ
หัวข้อ/ประเด็นการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ผู้กากับดูแล
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระบุกลุม่ ตัวอย่าง(ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง)ในการจัดเก็บข้อมูล
แบบประเมินโครงการ สสวท.ที่
จะประเมินความพึงพอใจ
ประสานกับหน่วยงาน/สาขาวิชา
เพื่อขอข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ในการ
จัดส่งแบบสอบถาม

๑๒๗

๑๒๘

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

จัดทาหนังสือนาส่งหน่วยงาน
ภายนอก (โรงเรียนมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐที่ทางาน
ร่วมกับ สสวท.) เพื่อขอความ
ร่วมมือตอบแบบ

๓.๔.๕

๒
ง

๑.

๓.๔.๖

๑.หนังสือขอความร่วมมือ
๒.แบบประเมิน

๓.๔.๗

ผอ.สสวท
ลงนาม

เสนอผู้อานวยการ สสวท.
ส่งให้ที่ปรึกษาเพื่อส่งออก

ที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จัดทารายงานประเมินตนเองของบอร์ด
๓.๕
๓.๕.๑

แบบประเมิน

ยกร่างแบบประเมินตนเอง
ของบอร์ด เสนอผู้กากับดูแล
พิจารณา

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

เสนอ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๗ วัน

ผู้กากับดูแล
๓.๕

๓.๕.๒

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

นาแบบประเมินเสนอที่
ประชุมบอร์ดแนบไปกับวาระ
การประชุมบอร์ดโดยติดต่อ
ผ่านฝ่ายงานประชุม

แก้ไข
เห็นชอบ

ฝ่ายการประชุม

ช่วงไตรมาสที่ ๔
กค.-กย.

บอร์ด

๑๒๙

๑๓๐

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ
ประเมิน
ตนเอง

วิเคราะห์ผลการประเมินด้วย
Excel และจัดทาสรุปผล
๓.๕.๓

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ผลการประเมิน
ส่งคืน
ภายในเดือน
กันยายน

สรุปผล
๓.๕.๔

เสนอที่ประชุมบอร์ด

บอร์ด
ทราบ

ข้อเสนอแนะ
รอการนาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขในปีถัดไป

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

จัดทารายงานการประเมิน
ตนเองรอบ ๑๒ เดือน

๓.๖

แบบฟอร์มรายงาน
ประเมินตนเอง
๓.๖.๑
๓.๖.๒

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๒๐ วัน

ส่งให้ผู้กากับดูแล
และผูจ้ ัดเก็บข้อมูล

จัดทาหนังสือขอแบบ
รายงานฯ คืนจากผู้
กากับดูแลและผู้จัดเก็บ
ข้อมูล

ผู้กากับดูแล ผู้จัดเก็บข้อมูล
ดาเนินการ

หนังสือ/บันทึก
ส่งคืน

ภายในเดือน ตค.

๑๓๑

๑๓๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๖.๓

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

รวบรวมแบบรายงาน
ประเมินตนเอง รอบ ๑๒
เดือน

แบบฟอร์มรายงาน
ประเมินตนเอง

ที่ปรึกษา

๓.๖.๔
๓.๗

ที่ปรึกษา

ส่งให้ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ที่ปรึกษาประชุมกับผู้กากับ
ดูแลและผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
ผู้จัดเก็บข้อมูล
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ทีป่ รึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓.๗.๑

รับรายงานความก้าวหน้าจากที่ปรึกษา
๓.๗.๒

รายงานความก้าวหน้า

๗ วัน

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เบิกค่าจ้างงานงวดที่ ๒
ในระบบ Oracle
(ใบผูกพัน+ใบประกอบ)

๓.๘
๓.๘.๑

๓.๘.๒

จัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
- บันทึ- กเบิกค่าจ้างที่ปรึกษา
- ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
- หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
- ใบแจ้งหนี้
-สาเนาสัญญาจ้าง
- ต้นเรื่องเดิมทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
จ้าง
- รายงานความก้าวหน้า
-ใบประกอบที่ได้รับอนุมัติ (Bu)
ส่งเอกสารไปเบิกเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

๑๕ วัน

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี
รับเอกสารและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ดาเนินการเบิกจ่าย

๑๓๓

๑๓๔

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จัดส่งรายงานความก้าวหน้า
การประเมินให้ผู้บริหาร ผู้
กากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล

๓.๙

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๑ วัน

จัดทาบันทึกส่งรายงาน
ความก้าวหน้า
๑.บันทึกส่งรายงาน

๓.๙.๑
ที่ปรึกษา
จัดทา

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

สาเนารายงานฯ

๑.

ผู้บริหาร
รายงานการ
ประเมินฉบับ
สมบูรณ์

๓.๙.๒

เสนอ

ผู้กากับดูแล
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ได้รับรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์
ส่ง

๓.๑๐

รายงานฯ

หัวหน้าโครงการ
และเลขานุการ
โครงการ

๑๕ วัน

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

เบิกค่าจ้างงานงวดที่ ๓
ในระบบ Oracle
๓.๑๐.๑
โดยจัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
- บันทึกเบิกค่าจ้างที่ปรึกษา
- ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
- หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
- ใบแจ้งหนี้
- สาเนาสัญญาจ้าง
- ต้นเรื่องเดิมทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิจ้าง
- รายงานฉบับสมบูรณ์
- ใบประกอบที่ได้รับอนุมัติ (Bu)
๓.๑๐.๒
ส่งเอกสารไปเบิกเงิน

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง
๑ วัน
ดาเนินการเบิกจ่าย

๑.บันทึกส่งรายงาน
๑.

สาเนารายงานฯ
๓.๑๑.๒

ผู้บริหาร
ผู้กากับดูแล
ผู้จัดเก็บข้อมูล

๑๓๕

ฉบับ

จัดส่งสาเนารายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้ผู้บริหาร ผู้กากับ
ดูแล ผู้จดั เก็บข้อมูล

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหาร
ผู้กากับดูแลและผู้จดั เก็บข้อมูล
๓.๑๑.๑ จัดทาบันทึกส่งรายงาน

๓.๑๑

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

๑๓๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

ที่ปรึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ที่ปรึกษาเรื่องการนาเสนอผลการ
ประเมินในที่ประชุมบอร์ด

๓.๑๒

๓.๑๒.๑

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ
๒ วัน

ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการ
นาเสนอในที่ประชุมบอร์ด
บริษัทที่ปรึกษานาเสนอผลการ
ประเมินในที่ประชุมบอร์ด

๓.๑๒.๒
ผลการประเมิน
๓.๑๓

๑.

จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้
หน่วยงาน ก.พ.ร.
จัดทารายงานประเมินตนเอง
๓.๑๓.๑
เสนอ ก.พ.ร.
๑. บันทึกเสนอ ผอ. สสวท.
๒. หนังสือนาส่ง ก.พ.ร.
๒.
๓. ๓. รายงานการประเมินตนเอง
ของ สสวท.
๓.๑๓.๒

เสนอ ผอ. สสวท.

บอร์ด
รับทราบ

ผอ. สสวท.

๕ วัน

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

งานธุรการ

๑
.
ก.พ.ร.

๑. หนังสือนาส่ง ก.พ.ร.
๒. รายงานผลการประเมิน
ตนเอง

๒.

๑.

๑
.

๒
.
ส่งออก

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/
คุณภาพของงาน
ปัญหา/อุปสรรค
ที่ปฏิบัติ

ระเบียบ/คาสั่ง/
แบบฟอร์ม/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ลงนาม

ลงทะเบียนส่งออก

๓.๑๓.๓

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/
หน่วยงานอื่นๆ

ส่งคืน

GA118 แบบฟอร์มขอใช้
บริการรับ-ส่งเอกสาร
สิ่งของ โดย
รถจักรยานยนต์

๒
.
จัดเก็บ

สิ้นสุดกระบวนการประเมินองค์กร

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙
ตารางที่ ๘: รายละเอียดการปฏิบัติงานการประเมินองค์กร
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑.
การจัดทาโครงการประเมินองค์กร
๑.๑ วางแผนการดาเนินงานและจัดทางบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติ
๑.๑.๑ วิเคราะห์แผนการดาเนินงานและงบประมาณโครงการร่วมกับกัว
หน้าโครงการและทีมเลขานุการแล้วจัดส่งงบประมาณการดาเนินงานให้ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อจัดทากรอบงบประมาณ
๑.๒ เสนอขออนุมัติโครงการ
๑.๒.๑ จัดทารายละเอียดโครงการ หลักการ เหตุผล
๑.๒.๒ จัดทาเรื่องขออนุมัติหลักการจัดทาโครงการ
(๑) หน้าบันทึกขออนุมัติ
(๒) โครงการประเมินองค์กร
๑.๒.๓ เสนอผู้กากับดูแลพิจารณาอนุมัติ
๒.
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร
๒.๑ จัดจ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร
๒.๑.๑ เสนอขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินองค์กร(ยังไม่ระบุบริษัท)
(๑) บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
(๒) TOR การจัดจ้างที่ปรึกษา
(๓) รายชื่อคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๔) สาเนาโครงการประเมินองค์กร
๒.๑.๒ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร
๒.๒ คัดเลือกที่ปรึกษาประเมินองค์กร (กรณีมีบริษัทเสนอมากกว่า 1
บริษัท)
๒.๒.๑ จัดทาหนังสือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา
๒.๒.๒ จัดประชุมผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน
(๑) จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดประชุมระบุเวลา สถานที่ รายชื่อผู้เข้า
ประชุมงบประมาณ

ระยะเวลา
๑ วัน

๑ วัน

๒ วัน

๒ วัน

๑๔๐
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๒) จองห้องประชุมในระบบ จองใช้รถ/ห้อง/อุปกรณ์ส่วนกลาง
(๓) เตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม
(๔) ทาหนังสือเชิญผู้บริหาร สสวท. ประชุมพิจารณาคัดเลือก
หน่วยงานประเมิน
(๕) เตรียมสาเนาเอกสารหน่วยงานที่เสนอโครงการประเมิน
(๖) จัดทากาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษา
(๗) จัดทาใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
(๘) ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม
(๙) จัดทาสรุปรายงานการประชุม
(๑๐) จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุม
๑) หน้าบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดประชุม
๒) ใบเซ็นชื่อผู้เข้าประชุม
๓) ใบสาคัญรับเงินอาหารว่าง ฯลฯ
๔) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
๕) ใบสาคัญรับเงินอาหารกลางวัน
๖) ต้นเรื่องที่ขออนุมัติจัดประชุม
(๑๑) จัดส่งเอกสารไปเบิกเงิน
๒.๓ คัดเลือกที่ปรึกษาประเมินองค์กร (กรณีผู้บริหารระบุ บริษัทประเมิน)
๒.๓.๑ เชิญบริษัทที่ปรึกษาเสนอโครงการประเมินองค์กร
(๑) จัดทาหนังสือเชิญที่ปรึกษาประเมินองค์กร
(๒) แนบ TOR การจัดจ้างที่ปรึกษา
๒.๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาจากข้อเสนอโครงการ
(๑) เตรียมสาเนาเอกสารโครงการที่บริษัทเสนอมาตามจานวน
คณะกรรมการจัดจ้างฯ
(๒) ประเด็นการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (มีรายละเอียด)
๒.๔ เสนอเรื่องขออนุมัติจ้างบริษัทที่ได้รับ
๒.๔.๑ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้บริษัทรับทราบและให้บริษัทที่
ผ่านการคัดเลือกส่งใบเสนอราคาด้านเทคนิคและด้านราคาที่ปรับใหม่ภายหลัง
การต่อรองให้กับฝ่ายแผนฯ
๒.๔.๒ ส่งต่อให้ฝ่ายพัสดุเพื่อทาเอกสารสรุปการขออนุมัติจ้าง

ระยะเวลา

๒ วัน

๗ วัน

๑๔๑
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๓.
ดาเนินการประเมินองค์กร
๓.๑ จัดทาคู่มือการประเมินองค์กร
๓.๑.๑ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการยกร่าง
ตัวชี้วัดให้บริษัทที่ปรึกษา
(๑) กรอบยุทธศาสตร์ สสวท.
(๒) แผนปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการ สสวท.
(๓) แผนปฏิบัติการประจาปี
๓.๑.๒ ส่งเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษา
๓.๑.๒ ส่งเอกสารประกอบให้ที่ปรึกษา
๓.๑.๓ จัดประชุมผู้บริหารพิจารณาร่างคู่มือการประเมิน
๓.๑.๔ ระบุตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน
๓.๑.๕ ระบุผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล
๓.๑.๖ ระบุโครงการที่จะประเมินของแต่ละตัวชี้วัด
๓.๒ เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ในระบบ Oracle (ใบผูกพัน + ใบประกอบ)
๓.๒.๑ จัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
(๑) บันทึกค่าจ้างที่ปรึกษา
(๒) ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
(๓) หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
(๔) ใบแจ้งหนี้
(๕) สาเนาสัญญาจ้าง
(๖) ต้นเรื่องเดิมที่ได้รับการอนุมัติจ้าง
(๗) คู่มือประเมินองค์กร
(๘) ใบประกอบที่ได้รับการอนุมัติ (BU)
๓.๒.๒ จัดส่งเอกสารไปเบิกเงิน
๓.๓ จัดส่งคู่มือการประเมินให้ผู้บริหาร ผู้กากับ ผู้ดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล
๓.๓.๑ จัดทาและเตรียม
(๑) บันทึกส่งคู่มือการประเมิน
(๒) ใบสรุปตัวชี้วดั ผู้กากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล
(๓) สาเนาคู่มือการประเมิน

ระยะเวลา
๑๕ วัน

๑๕ วัน

๑ วัน

๑๔๒
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๓.๓.๒ เสนอผู้บริหาร ผูก้ ากับ ผู้ดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อพิจารณา
๓.๔ จัดทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สสวท.
๓.๔.๑ ประชุมยกร่างแบบประเมินระหว่างที่ปรึกษากับผู้กากับดูแล/ผู้
จัดเก็บข้อมูล
๓.๔.๒ ที่ปรึกษาประชุมกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล
พิจารณาร่างแบบสอบถาม ระบุหัวข้อ/ประเด็นการสอบถาม
๓.๔.๓ ระบุกลุ่มตัวอย่าง(ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) ในการจัดเก็บข้อมูลแบบประเมินโครงการ สสวท. ที่จะประเมิน
ความพึงพอใจ
๓.๔.๔ ประสานกับหน่วยงาน/สาขาวิชาเพื่อขอข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ในการ
จัดส่งแบบสอบถาม
๓.๔.๕ จัดทาหนังสือนาส่งหน่วยงานภายนอก (โรงเรียน มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภาครัฐที่ทางานร่วมกับ สสวท.) เพื่อขอความร่วมมือตอบแบบ
ประเมิน
(๑) หนังสือขอความร่วมมือ
(๒) แบบประเมิน
๓.๔.๖ เสนอผู้อานวยการ สสวท. ลงนาม
๓.๔.๗ ส่งให้ที่ปรึกษาเพื่อส่งออก
๓.๕ จัดทารายงานประเมินตนเองของบอร์ด
๓.๕.๑ ยกร่างแบบประเมินตนเองของบอร์ดเสนอผู้กากับดูแลพิจารณา
๓.๕.๒ นาแบบประเมินเสนอที่ปนะชุมบอร์ดแนบไปกับวาระการประชุม
บอร์ดโดยติดต่อผ่านฝ่ายงานประชุม
๓.๕.๓ วิเคราะห์ผลการประเมินด้วย Excel และจัดทาสรุปผล
๓.๕.๔ เสนอที่ประชุมบอร์ดเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขในปีถัดไป
๓.๖ จัดทารายงานการประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน
๓.๖.๑ ส่งให้ผู้กากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูล
๓.๖.๒ จัดทาหนังสือขอแบบรายงานคืนจากผู้กากับดูแลและผู้จัดเก็บ
ข้อมูล
๓.๖.๓ รวบรวมแบบรายงานประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน
๓.๖.๔ ส่งให้ที่ปรึกษา

ระยะเวลา
๒๐ วัน

๗ วัน

๒๐ วัน

๑๔๓
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๓.๗ ที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓.๗.๑ ที่ปรึกษาประชุมกับผู้กากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
๓.๗.๒ รับรายงานความก้าวหน้าจากที่ปรึกษา
๓.๘ เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ในระบบ Oracle (ใบผูกพัน + ใบประกอบ)
๓.๘.๑ จัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
(๑) บันทึกค่าจ้างที่ปรึกษา
(๒) ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
(๓) หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
(๔) ใบแจ้งหนี้
(๕) สาเนาสัญญาจ้าง
(๖) ต้นเรื่องเดิมที่ได้รับการอนุมัติจ้าง
(๗) คู่มือประเมินองค์กร
(๘) ใบประกอบที่ได้รับการอนุมัติ (BU)
๓.๘.๒ จัดส่งเอกสารไปเบิกเงิน
๓.๙ จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการประเมินให้ผู้บริหาร ผู้กากับดูแลและ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
๓.๙.๑ จัดทาบันทึกส่งรายงานความก้าวหน้า
๓.๙.๒ เสนอผู้บริหาร ผูก้ ากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลเพี่อทราบ
๓.๑๐ รับรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์
๓.๑๐.๑ เบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ในระบบ Oracle (ใบผูกพัน+ใบ
ประกอบ) จัดทาและแนบเอกสารต่างๆ
(๑) บันทึกค่าจ้างที่ปรึกษา
(๒) ใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
(๓) หนังสือส่งงานของที่ปรึกษา
(๔) ใบแจ้งหนี้
(๕) สาเนาสัญญาจ้าง
(๖) ต้นเรื่องเดิมที่ได้รับการอนุมัติจ้าง
(๗) คู่มือประเมินองค์กร

ระยะเวลา
๗ วัน

๑๕ วัน

๑ วัน

๑๕ วัน

๑๔๔
ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๘) ใบประกอบที่ได้รับการอนุมัติ (BU)
๓.๑๐.๒ จัดส่งเอกสารไปเบิกเงิน
๓.๑๑ จัดส่งสาเนารายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้บริหาร ผู้กากับดูแล ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล
๓.๑๑.๑ จัดทาบันทึกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
๓.๑๑.๒ เสนอผู้บริหาร ผู้กากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลเพี่อทราบ
๓.๑๒ ที่ปรึกษานาเสนอผลการประเมิน
๓.๑๒.๑ ประสานกับบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการนาเสนอในที่ประชุมบอร์ด
๓.๑๒.๒ บริษัทที่ปรึกษานาเสนอผลการประเมินในที่ประชุมบอร์ด
๓.๑๓ จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงาน ก.พ.ร.
๓.๑๓.๑ จัดทารายงานประเมินตนเองส่งหน่วยงาน ก.พ.ร.
(๑) บันทึกเสนอผู้อานวยการ สสวท.
(๒) หนังสือนาส่ง ก.พ.ร.
(๓) รายงานการประเมินตนเองของ สสวท.
๓.๑๓.๒ เสนอผู้อานวยการ สสวท. เพื่อลงนาม
๓.๑๓.๓ ลงทะเบียนส่งออก
(๑) หนังสือนาส่ง ก.พ.ร.
(๒) รายงานผลการประเมินตนเอง

ระยะเวลา

๑ วัน

๒ วัน

๕ วัน

๑๔๕
๒.๕.๖ งานบริหารความเสี่ยง
(๑) งานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ในการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๓) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงของ
สถาบัน
(๑.๔) จัดทาแผนงานและการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง
(๑.๕) ประสาน ติดตาม และดาเนินการเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงของสถาบัน
(๑.๖) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความเข้าใจภายใน
สถาบัน
(๑.๗) จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๒.๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ F ๑: ผังแสดงขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
(๒.๒) รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ตารางที่ ๘. (การบริหารความเสี่ยง)

แผนภูมิที่ F ๑ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ สสวท.

ส.ค.

แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้อานวยการ สสวท.

ส.ค.

แต่งตั้ง
คณะทางานฯ

๑๔๗

๑๔๘

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้บริหาร สสวท.

คณะอนุกรรมการ

๒.

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการฯ ทบทวนนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร ร่วมกับผูบ้ ริหาร
สสวท.

ก.ย.

นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการผู้บริหาร
๓.

คณะกรรมการผู้บริหารวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง
๓.๑

ประชุมร่วมกับผู้บริหารสาขา
ประเมินผลกระทบและโอกาส

ผู้บริหาร สาขา.
ก.ย.

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบและโอกาส

๓.๒

จัดทาทะเบียนความเสี่ยง

ทะเบียนความเสี่ยง

๔.

กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
๔.๑

ต.ค.

๑. มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. แผนบริหารความเสี่ยง
๓. กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๑๔๙

๑๕๐

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.

๒.

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

๓.
เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

๔.๒

ต.ค.

๔.๑
คณะอนุกรรมการฯ
แก้ไข
เห็นชอบ
๔.๓

ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง
ให้ทราบทั้งองค์กร

๔.๔

ผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
บริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

บุคลากร/หน่วยงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามผลบริหารความเสีย่ งและ
จัดทารายงานไตรมาสที่ ๑-๔
๕.
เก็บข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงจาก
๕.๑ ผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัย
๕.๒

ผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง

วิเคราะห์และจัดทารายงานบริหาร
ความเสีย่ งรายไตรมาส
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

รายงาน
ผู้กากับโครงการ
๕.๓

เสนอผู้บริหาร สสวท. พิจารณา
ตามลาดับ
๕.๒

ผู้บริหาร สสวท.
แก้ไขส่งคืน
เห็นชอบ

๕.๔

เสนอคณะอนุกรรมการ

๑๕๑

๑๕๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

คณะอนุกรรมการ
๕.๕

๖.

วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน
บริหารความเสี่ยงประจาปี
๖.๑ รวบรวมข้อมูลในปีที่ผ่านมา
ข้อมูล
๖.๒ จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๖.๓

ผู้รับผิดชอบ

นาเสนอ ผู้บริหาร สสวท.
๖.๒

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร สสวท.

แก้ไข
เห็นชอบ

๖.๔

เสนอคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
๖.๕

ทราบ

สิ้นสุดกระบวนการ

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕
ตารางที่ ๙ : รายละเอียดการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
ลาดับที่

๑.
๒.

๓.
๔.

๕.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการ สสวท. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
- ผู้อานวยการ สสวท. แต่งตั้งคณะทางาน (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
คณะอนุกรรมการฯ ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ร่วมกับ
ผู้บริหาร สสวท. โดยพิจารณาร่วมกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์ของ สสวท. รวมถึงภาพรวมของ
เศรษฐกิจและสภาวะแวดล้อมทางสังคม ฯลฯ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
คณะกรรมการผู้บริหารวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
๓.๑ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสาขาประเมินผลกระทบและโอกาส
๓.๒ จัดทาทะเบียนความเสี่ยง
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
๔.๑ จัดทาเอกสารประกอบด้วย
๑. มาตรการจัดการความเสี่ยง
๒. แผนบริหารความเสี่ยง
๓. กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเสี่ยง
๔.๒ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนฯ
๔.๓ ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงให้ทราบทั้งองค์กร
๔.๔ ผู้รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงต่างๆ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
ติดตามผลบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานไตรมาสที่ ๑-๔
๕.๑ เก็บข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบในแต่ละปัจจัย โดย
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและประเมิณฑ์โอกาสและผลกระทบใหม่
๕.๒ วิเคราะห์และจัดทารายงานบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส
๕.๓ เสนอผู้บริหาร สสวท. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายไตร
มาส
๕.๔ เสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง
๕.๕ คณะอนุกรรมการฯ ทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
พ.ย.
ทุกสิ้นไตรมาส
ทุกสิ้นไตรมาส
ทุกสิ้นไตรมาส
ทุกสิ้นไตรมาส
+ 1 สัปดาห์
ทุกสิ้นไตรมาส
+ 2 สัปดาห์
ทุกสิ้นไตรมาส
+ 1 เดือน

๑๕๖
ลาดับที่

๖.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงประจาปี
๖.๑ รวบรวมข้อมูลผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๖.๒ จัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
๖.๓ นาเสนอ ผู้บริหาร สสวท.
๖.๔ เสนอคณะอนุกรรมการ
๖.๕ ทราบ
สิ้นสุดกระบวนการ

ระยะเวลา
ก.ย. – ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.
ต.ค.

๑๕๗
๒.๕.๗ งานควบคุมภายใน
(๑) งานควบคุมภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
การดาเนินงานของสถาบัน และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงานของสถาบัน
(๑.๓) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน
(๑.๔) จัดทาแผนงานและการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
(๑.๕) ประสาน ติดตาม และดาเนินการเพื่อให้มีการดาเนินการควบคุมภายใน
(๑.๖) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เกิดความเข้าใจภายในสถาบัน
(๑.๗) จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๒.๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ H ๑: ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน
 แผนภูมิที่ H ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)
 แผนภูมิที่ H ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
(๒.๒) รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ตารางที่ ….. (การควบคุมภายใน)

๑๕๘

แผนภูมิที่ H ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

คณะทางานควบคุมภายใน

๑.

รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูล
๑.๑

วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดาเนินงาน

๑.๒

สรุปปัญหาจากการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ สสวท.

เม.ย. ๕๘.

แต่งตั้ง
คณะทางานควบคุม
ภายใน

ปัญหาจากการดาเนินงาน

สิ้นสุดกระบวนการ

๑๕๙

๑๖๐

แผนภูมิที่ H ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทารายงานควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)

คณะทางาน

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดยุทธศาสตร์การควบคุมภายใน

๑.

๑.

๑.๑

กาหนดยุทธศาสตร์

๑.๒

จัดทาคู่มือการควบคุมภายใน

๑.๓

จัดทาแผนปฏิบัติการ

๒.
๑.๔

ต.ค.-ธ.ค.

๑.หนังสือนาส่ง
๒.คู่มือการควบคุมภายใน
๓. ๓.แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน

ผู้บริหาร สสวท.

เสนอผู้บริหาร
๑.

ส่งคืนเพื่อแก้ไข
เห็นชอบ

พิจารณา

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.

๒.
๒.๑

๔.

ม.ค.
สัปดาห์ที่ ๒

จัดทาบันทึกนาส่งฝ่าย/สาขา

๒.

๓.

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

๓.

๑.หนังสือนาส่ง
๒.คู่มือการควบคุมภายใน
๓.แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส่ง

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ประสานงานติดตามและรวบรวมผลการ
ดาเนินงานควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

ฝ่าย/สาขา
ดาเนินการ
ควบคุมภายใน
ตามคู่มือและ
แผนปฏิบัติงาน

ก.พ. – ก.ย.

ฝ่าย/สาขา

ก.พ.
สัปดาห์ที่ ๒

ฝ่าย/สาขา
จัดทารายงาน
การควบคุม
ภายในของ
หน่วยงาน

๕.

รวบรวมผลการดาเนินงานของหน่วยงานย่อย
เพื่อจัดทาภาพรวมขององค์กร

รายงานการ
ควบคุมภายใน
(ปย.๑ , ๒)

พ.ย.

๑๖๑

๑๖๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๖.

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหน่วยงานย่อย
เพื่อจัดทาภาพรวมขององค์กร
๖.๑

จัดทาร่างรายงานผลการควบคุม
ภายใน(ปอ. ๑-๓)

๖.๒

จัดทาหนังสือนาส่งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

๑.

๒.

๖.๓

๑.หนังสือนาส่ง
๒. ร่างรายงานผลการควบคุมภายใน
ส่งให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน
รับรองรายงานการควบคุมภายใน

พ.ย.

จนท.ตรวจสอบภายใน
จัดทารายงาน
รับรองการ
ควบคุมภายใน
รายงานรับรอง
การควบคุม
ภายใน (ปส.)

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๗.

ผู้รับผิดชอบ

จัดทารายงานผลการควบคุมภายใน
๗.๑

จัดทารายงานผลการควบคุมภายใน

๗.๒

จัดทาหนังสือนาส่งผู้อานวยการ

๑.

๒.

ธ.ค.
สัปดาห์ที่ ๑

๑.หนังสือนาส่ง
๒.รายงานผลการควบคุมภายใน
ผู้อานวยการ สสวท.

๗.๓
๗.
สตง.

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

๘.

ส่งให้ สตง.

๙.

จัดเก็บสาเนารายงานการควบคุมภายใน
รอบ ๑๒ เดือน

ส่งคืนเพื่อแก้ไข

พิจารณา

ภายใน ๓๐
ธค.

เห็นชอบ

๑๖๓

๑๖๔

แผนภูมิที่ H ๓ : ผังแสดงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทางานการควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

๑.

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทารายงานรอบ (รอบ ๖ เดือน)

คณะทางาน

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาหนังสือแจ้งสาขา/ฝ่าย เตรียมจัดทา
รายงานควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน
หนังสือแจ้งสาขา
ม.ค.
สัปดาห์ที่ ๒

สาขา/ฝ่าย
จัดทา ปย. ๑,๒
และแบบ
ติดตาม ปย. ๓
๑.

๒.
๓.

๒.

ก.พ.

๓.

รวบรวมแบบรายงานจากสาขา / ฝ่าย
จัดทาแบบติดตาม ปอ.๓

คณะทางาน

มี.ค.
สัปดาห์ที่ ๓

๑๖๕

๑๖๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกและหนังสือนาส่ง สตง.

๔.
๑.

๒.

๓.

๑.บันทึก
๒.หนังสือนาส่ง
๓.แบบรายงาน

๔.๑

ผู้บริหาร

มี.ค.
สัปดาห์ที่ ๓

ลงนาม
ส่งคืน

สานักงาน
ตรวจเงิน
แผ่นดิน

๕.
๖.

ส่งรายงานให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จัดเก็บรายงานควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน

สัปดาห์
สุดท้าย
มี.ค.

๑๖๗
ตารางที่ ๑๐ : รายละเอียดการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (รอบ ๑๒ เดือน)
ลาดับที่

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.

๘.
๙.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
กาหนดยุทธศาสตร์การควบคุมภายใน
๑.๑ กาหนดยุทธศาสตร์
๑.๒ จัดทาคู่มือการควบคุมภายใน
๑.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการ
๑.๔ เสนอผู้บริหาร
จัดทาบันทึกนาส่งฝ่าย/สาขา
๒.๑ เสนอผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประสานงานติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงานควบคุมภายในของ
หน่วยงานย่อย
รวบรวมผลการดาเนินงานของหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทาภาพรวมขององค์กร
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทาภาพรวมขององค์กร
๖.๑ จัดทาร่างรายงานผลการควบคุมภายใน(ปอ. ๑-๓)
๖.๒ จัดทาหนังสือนาส่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๖.๓ ตรวจสอบภายในรับรองรายงานการควบคุมภายใน
จัดทารายงานผลการควบคุมภายใน
๗.๑ จัดทารายงานผลการควบคุมภายใน
๗.๒ จัดทาหนังสือนาส่งผู้อานวยการ
๗.๓ นาส่งผู้อานวยการ
นาส่ง สตง.
จัดเก็บสาเนารายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน
สิ้นสุดประบวนการ

ระยะเวลา
ต.ค.-ธ.ค.

ม.ค. สัปดาห์ที่ ๒
ก.พ. – ก.ย.
ก.พ. สัปดาห์ที่ ๒
ทุกสิ้นไตรมาส
พ.ย.
พ.ย.

ธ.ค. สัปดาห์ที่ ๑

ธ.ค. สัปดาห์ที่ ๓

๑๖๘
ตารางที่ ๑๑ : รายละเอียดการปฏิบัติงานควบคุมภายใน (รอบ ๖ เดือน)
ลาดับที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จัดทาหนังสือแจ้งสาขา/ฝ่าย เตรียมจัดทารายงานควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน
รวบรวมแบบรายงานจากสาขา / ฝ่าย
จัดทาแบบติดตาม ปอ. ๓
จัดทาบันทึกและหนังสือนาส่ง สตง.
ส่งรายงานให้ สตง.
จัดเก็บรายงานควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน
สิ้นสุดประบวนการ

ระยะเวลา
ม.ค. สัปดาห์ที่ ๒
ก.พ.
มี.ค. สัปดาห์ที่ ๓
มี.ค. สัปดาห์ที่ ๓
มี.ค. สัปดาห์สุดท้าย

๑๖๙
๒.๕.๘ งานด้านประกันคุณภาพ
(๑) งานด้านประกันคุณภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทารายงานการประกัน
คุณภาพผลผลิตของ สสวท.
(๑.๒) กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพผลผลิตของ สสวท.
(๑.๓) จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพผลผลิตของ สสวท.
(๑.๔) ประสาน ติดตาม และดาเนินการด้านประกันคุณภาพผลผลิตของ สสวท.
(๑.๕) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ให้เกิดความเข้าใจภายใน
สถาบัน
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
(๒.๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนภูมิที่ I ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานงานด้านประกันคุณภาพ
(๒.๒) รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ตารางที่ ๑๒. (งานด้านประกันคุณภาพ)

๑๗๐

แผนภูมิที่ I ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานงานด้านประกันคุณภาพ
หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

งานด้านประกันคุณภาพ

๑.

รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูล
๑.๑

วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ดาเนินงาน

๑.๒

สรุปปัญหาจากการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ สสวท.

เม.ย. ๕๘.

แต่งตั้ง
คณะทางานประกัน
คุณภาพ

ปัญหาจากการดาเนินงาน

๑๗๑

๑๗๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย คู่มือและแนวทาง
ปฏิบัติการประกันคุณภาพผลผลิตของ สสวท.

๒.

๑.

๒.๑

กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย

๒.๒

จัดทาคู่มือและแนวทางปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ

๒.๓

แผนการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ

๒.

๒.๔

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางาน

๑.หนังสือนาส่ง
๒.คู่มือคูม่ ือและแนวทาง
๓. ปฏิบัติการ
๓.แผนการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ

ต.ค.-ม.ค.
ผู้บริหาร สสวท.

เสนอผู้บริหาร
๒.

ส่งคืนเพื่อแก้ไข
เห็นชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา

หน่วยงานภายใน สสวท.
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.
๔.

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ประสานงานติดตามและรวบรวมผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน/
ความเสี่ยง/ ระเบียบ/คาสั่ง/
ผู้บริหาร/หน่วยงาน
คุณภาพของงาน ปัญหา/
แบบฟอร์ม/เอกสาร
อื่นๆ
ที่ปฏิบัติ
อุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่าย/สาขา

ฝ่าย/สาขา

.

ก.พ.

มี.ค.

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕
ตารางที่ ๑๒ : รายละเอียดการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ลาดับที่

๑.
๒.

๓.
๔.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
รวบรวมเอกสาร รายงานและข้อมูล
๑.๑ วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดาเนินงาน
๑.๒ สรุปปัญหาจากการดาเนินงาน
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ผลผลิตของ สสวท.
๒.๑ กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
๒.๒ จัดทาคู่มือและแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ
๒.๓ แผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
๑. หนังสือนาส่ง
๒. คู่มือคู่มือและแนวทางปฏิบัติการ
๓. แผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
๒.๔ เสนอผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประสานงานติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานย่อย

ระยะเวลา
เม.ย. ๕๘.

ต.ค.-ม.ค.

ก.พ.
มี.ค

๑๗๗
๒.๕.๙ งานธุรการ
(๑) หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานธุรการมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑.๑) การบริหารงานเอกสาร ประกอบด้วย
(๑.๑.๑) การผลิตเอกสาร คือ การร่าง พิมพ์ เขียน และทาสาเนาเอกสารหรือ
หนังสือและการเวียนหนังสือ
(๑.๑.๒) การรับ-ส่งหนังสือ คือ การรับ- ส่งหนังสือทั้งจากหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานภายใน สสวท.
(๑.๑.๓) การจัดเก็บรักษาและยืมเอกสาร
(๑.๑.๔) การทาลายเอกสาร
(๑.๒) การบริหารงานพัสดุ ประกอบด้วย
(๑.๒.๑) การเบิกจ่ายวัสดุ ผ่านระบบคลังวัสดุด้วยระบบ Oracle
(๑.๒.๒) การจัดหาวัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
(๑.๒.๓) การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์/ เช่าห้องประชุม
(๑.๒.๔) การจ้างรถยนต์
(๑.๒.๕) การจัดจ้าง (จ้างเหมาบุคคลภายนอก / จ้างทาของ)
(๑.๒.๖) การเบิกครุภัณฑ์
(๑.๓) งานธุรการทั่วไป
(๑.๓.๑) งานการจัดประชุมภายใน สสวท. และนอกสถานที่
 การจัดประชุมภายใน สสวท.
 การจัดประชุมนอกสถานที่ (ในเขตกรุงเทพฯ)
 การจัดประชุมนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)
(๑.๓.๒) การขออนุมัติเบิกจ่าย
 กรณีสารองเงินสด
 กรณีวางบิล
(๑.๓.๓) การเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย (กรณีเงินเหลือ)
(๑.๓.๔) อานวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน
(๑.๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๗๘
(๒) ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานยุทธศาสตร์และแผนเป็นไปตามแผนภูมิที่..........
 รายละเอียดการปฏิบัติงานตามตารางที่......

แผนภูมิที่ J ๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานธุรการ
การบริหารงานเอกสาร
(รายละเอียดตามแผนภูมิ J ๒)

๑.
๑.๑

การผลิตเอกสาร (รายละเอียด
ตามแผนภูมิ J ๒)

๑.๒

การรับ – ส่งหนังสือ
(รายละเอียดตามแผนภูมิ
J ๒–๑ และ J ๒–๒)

๑.๓

การจัดเก็บรักษา การยืม
เอกสาร (รายละเอียดตาม
แผนภูมิ J ๒–๓)

๑.๔

การทาลายเอกสาร
(รายละเอียดตามแผนภูมิ
J ๒–๔)

๑๗๙

๑๘๐

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานพัสดุ

๒.๑

การเบิก-จ่ายวัสดุผ่านระบบ
Oracle

๒.๒

การจัดหาวัสดุ (วงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๓

การเช่าอุปกรณ์เครื่องมือ/
ห้องประชุม

๒.๔

การจ้างรถยนต์

๒.๕

การจัดจ้าง (จ้างเหมา
บุคคลภายนอก/จ้างทาของ)

๒.๖

การเบิกครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ J ๓

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.

การบริหารงานธุรการทั่วไป

๓.๑

๓.๒

๔.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

งานจัดประชุม

การขออนุมัติเบิกจ่าย

๓.๓

การเคลียร์เอกสารและส่งใช้
เงินยืมทดรองจ่าย

๓.๔

อานวยความสะดวก การ
ติดต่อประสานงาน

รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ J ๔

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สิ้นสุดกระบวนการ

๑๘๑

๑๘๒

แผนภูมิที่ J ๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานเอกสาร
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

๑. การบริหารงานเอกสาร
๑.๑

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การผลิตเอกสาร (กรณีพิมพ์
เอกสาร)
๑.๑.๑

รับร่างเอกสารจากเจ้าของเรื่อง
พิมพ์/ตรวจทานร่างเอกสาร
๑.๑.๑

เจ้าของเรื่อง

ปรับแก้ไข
เห็น
ชอบ

๑.๑.๒

นาเสนอ

ส่งเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหาร
ลงนาม

ผอ.ฝ่ายฯ

ผ่าน
เรื่อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

นาเสนอให้ผู้บริหารหรือส่ง
ให้หน่วยงานอื่น

๑.๑.๓

๑.๒

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การรับและเสนอหนังสือให้ผู้บริหารและหรือ
ส่งให้หน่วยงานอื่น(ทั้งภายในและภายนอก)
๑.๒.๑

รับหนังสือแยกเป็น
๒ กรณี

กรณีภายนอก
(รับจาก ฝบท. )

กรณีภายใน (รับจาก
ภายในฝ่ายฯ ผู้บริหาร
และหน่วยงานอื่นใน
สสวท.

รายละเอียด J ๒- ๑

รายละเอียด J ๒- ๒

๑๘๓

๑๘๔

แผนภูมิที่ J ๒-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือภายนอก (รับจากฝ่ายบริหารทั่วไป)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กรณีหนังสือภายนอก (รับจาก ฝบท.)
๑.๒
๑.

รับหนังสือภายนอกจาก ฝบท. และ
ตรวจสอบความถูกต้อง

๒.

ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้อานวยการฝ่ายฯ
๓.

พิจารณาและสั่งการ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๔.

ดาเนินการตามสั่งการโดยแยกหนังสือเป็น
๒ กรณี

กรณีที่เป็นหนังสือเวียน

๕.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดเข้าแฟ้ม
หนังสือเวียน

๖.

เวียนหนังสือ
ให้เจ้าหน้าที่
ในฝ่ายฯ

๗.

เก็บเอกสาร

กรณีเป็นหนังสือที่ต้อง
ดาเนินการ
๕.

บันทึกคาสั่ง
การในระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
๖.

ดาเนินการ

๑๘๕

๑๘๖

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือที่ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
๗.

เจ้าของเรื่อง

ลงนาม/
อนุมัติ
เห็นชอบ
ส่ง ฝบท.

๑.๒
๘.

รับหนังสือภาย
นอกจาก ฝบท.และ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

รับหนังสือจากผู้บริหารและส่งคืนฝ่ายเจ้าของเรื่อง
ตาม flow ฝ่าย ฝบท. ที่ .....

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๙.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนรับใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้อานวยการฝ่ายฯ
๑๐.

พิจารณาและสั่งการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
๑๑.
๑๒.

ออกเลขที่หนังสือ
ส่งออกในระบบสาร
บรรณ
จ่าหน้าซองพร้อม
ส่งออก

๑๓.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดาเนินการส่งออกตาม flow ฝ่าย ฝบท. ที่ .....

สิ้นสุดกระบวนการ

๑๘๗

๑๘๘
แผนภูมิที่ J ๒-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน สสวท.)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กรณีหนังสือภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ
ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน สสวท.
สสวท.
๑.๒
๑.

รับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้อง

๒.

แยกหนังสือเข้าภายในเป็น ๓ กรณี

รับจากภายในฝ่ายฯ
(หนังสือที่ เจ้าหน้าที่
ดาเนินการเสร็จแล้ว

รับจาก
ผู้บริหาร

รับจาก
หน่วยงานอื่น
ใน สสวท.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กรณีส่งให้ฝ่าย
หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง

กรณีที่ต้อง
เสนอผู้บริหาร

๓.

ลงทะเบียนออก
เลขในระบบงาน
สารบรรณ

๔.

บันทึกการ
ส่งออกใน
ทะเบียน
หนังสือออก

พนง. จ้างเหมา
รับส่งเอกสาร
๕.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๓.

ลงทะเบียน
รับใน
ระบบงาน
สารบรรณ

ผู้อานวยการฝ่ายฯ
๔.

พิจารณา
สั่งการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ส่งหนังสือออก
ตามกรณี

สิ้นสุดกระบวนการ

๕.

แยก
หนังสือ
ตามคาสั่ง
การ

๑๘๙

๑๙๐

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กรณีที่เป็น
หนังสือเวียน
๖.

กรณีส่งให้ฝ่ายหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เวียนหนังสือ
ให้เจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายฯ

๗.

จัดเข้าแฟ้ม
หนังสือเวียน

๘.

เก็บเอกสาร

บันทึกคาสั่ง
การในระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องให้
ผู้รับผิดชอบ
๖.

๗.

ดาเนินการ

หนังสือที่ดาเนินการ
เสร็จแล้ว

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กรณีเสนอผู้บริหาร

๘.

กรณีส่งคืนหน่วยงาน
ภายใน สสวท.
๘.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าย/สาขา
ผู้บริหาร
ลงนาม/
อนุมัติ
เห็นชอบ

ส่ง ฝบท.

๑.๒
๙.

รับหนังสือภายในจาก
ผู้บริหารและจากฝ่าย/
สาขา .และตรวจสอบ

๑๙๑

๑๙๒

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๑๐.

ผู้อานวยการฝ่าย
ฯ
๑๑.

พิจารณาและสั่งการ

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ฯ
กรณีที่ต้องจัดเก็บ

๑๒.
๑๓.

กรณีหนังสือทีต่ ้อง
ส่งออก

จัดเข้าแฟ้ม
แยกตาม
หัวข้อเรื่อง
เก็บเอกสาร

บันทึกคาสั่ง
๑๒. การและออก
เลขที่ส่งออก
ในระบบสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑๓.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการส่งออก
ในทะเบียน
หนังสือออก

พนง. จ้างเหมารับส่ง
เอกสาร

ส่งหนังสือออก
ตามกรณี

สิ้นสุดกระบวนการ

๑๙๓

๑๙๔

แผนภูมิที่ J ๒-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรักษายืมเอกสาร
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๓

การจัดเก็บรักษา ยืมเอกสาร
๑.๓.๑

รับเอกสารที่ต้องจัดเก็บ

๑.๓.๒

วิเคราะห์เอกสาร จาแนก
ตามหัวข้อเรื่อง

๑.๓.๓

จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม เรียง
ตามลาดับวันที่ก่อนหลัง

๑.๓.๔

จัดทาบัตรคุมรายละเอียด
เอกสารภายในแฟ้ม

๑.๓.๕

สิ้นสุดกระบวนการ

เก็บเอกสาร

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

แผนภูมิที่ J ๒-๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การทาลายเอกสาร
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑.๔

การทาลายเอกสาร

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดทา
หนังสือเวียน
เรื่องการ
ทาลาย
เอกสาร

งานธุรการฝ่าย
ยุทธศาสตร์
๑.๔.๑

รับหนังสือ
(ดาเนินการตาม
แผนภูมิที่ J ๒-๒)

๑.๔.๒

ดาเนินการ

๑๙๕

๑๙๖

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กรณีหนังสืออยู่ในความ
รับผิดชอบของงาน
ธุรการ
สารวจเอกสาร
๑.๔.๒ ที่หมดอายุใน
การใช้งาน

๑.๔.๓

กรณีหนังสืออยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายฯ
แจ้ง
๑.๔.๒ เจ้าหน้าที่ให้
สารวจ
เอกสารที่
หมดอายุใน
การใช้งาน
รวบรวมและจัดทา
บัญชีรายชื่อเอกสาร
ที่หมดอายุในการใช้
งาน ตามแบบ ๒๕
ท้ายระเบียบงาน
สารบรรณ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทาบัญชีรายชื่อ
เอกสารที่หมดอายุ
ในการใช้งาน ตาม
แบบ ๒๕ ท้าย
ระเบียบงานสาร
บรรณ
๑.๔.๔

บันทึกปะหน้า

จัดทาบันทึกปะหน้า
ถึงฝ่ายบริหารทั่วไป

บัญชีรายชื่อ

ผอ.ฝ่ายฯ
๑.๔.๔

ปรับปรุง /
ส่งแก้ไข

๑๙๗

๑๙๘

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

๑.๔.๕

ดาเนินการส่งออก
(ตามแผนภูมิ J ๒-๒)

๑.๔.๖

จัดเก็บสาเนา

สิ้นสุดกระบวนการ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิที่ J ๓-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบคลังวัสดุดว้ ยระบบ oracle)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒. การบริหารงานพัสดุ
๒.๑

การเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบคลัง
วัสดุด้วยระบบ oracl)
กรอกแบบฟอร์มในบันทึกขอ
๒.๑.๑ เบิกวัสดุเพื่อ ขอเลขที่ใบขอเบิก
วัสดุ
๒.๑.๒

ทาบันทึกอนุมัติการเบิกวัสดุ

๒.๑.๓

ทา Print out แบบฟอร์มใบขอ
เบิกวัสดุที่ อนุมัติแล้วได้รับ

แบบฟอร์มใบขอ
เบิกวัสดุ

๑๙๙

๒๐๐

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ

๒.๑.๔
๒.๑.๕

ลงนาม
ส่งให้ฝ่ายพัสดุ

๒.๑.๖

รอฝ่ายพัสดุจดั ส่งวัสดุมาให้

๒.๑.๗

รับและจัดเก็บวัสดุ

๒.๑.๘

สรุปการเบิกจ่ายวัสดุประจาปี

ฝ่ายพัสดุ
ดาเนิน
การ
ส่งวัสดุ

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปการ
เบิกจ่ายวัสดุ

ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ฯ

ลงนามรับทราบ

ส่งรายงานคืน

๒.๑.๙

เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดเก็บรายงาน

๒๐๑

๒๐๒
แผนภูมิที่ J ๓-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การจัดหาวัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) )
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การจัดหาวัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๒

๒.๒.๑

๑.

๒.

ขออนุมัติหลักการซื้อ
วัสดุ
๑.หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒.รายการซื้อหรือใบ
๓. เสนอราคา
๓.สาเนาโครงการที่ใช้
งบประมาณ

ผอ.ฝ่าย ฯ

๒.๒.๒

ลงนามเห็นชอบ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๒.๓

ส่งให้ฝ่ายพัสดุ
๒.๒.๑

๒.๒.๔

๑.

๒.

๒.๒.๕

จัดทารายงานขอซื้อวัสดุ
๑.หน้าบันทึกรายงานขอ
ซื้อวัสดุ
๒.ใบสั่งซื้อ ๒ ฉบับ (ซื้อ
กับบริษท)
๓. ๓. ต้นเรื่องขออนุมัติ
หลักการซื้อวัสดุ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้กากับดูแล
เห็นชอบ
อนุมัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุและ
หัวหน้าพัสดุของ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ

นาเสนอ
ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์

อนุมัติ/
ลงนาม

๒๐๓

๒๐๔

หน่วยงาน
ภายนอก

บริษัท /
ห้าง/ร้าน

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๒.๖

ดาเนินการจัดหา
ซื้อด้วยตนเอง หรือส่ง fax
ใบสั่งซื้อ

๒.๒.๗
๑.๒

รับและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของสินค้าใน
เบื้องต้น และหลักฐานการ
เบิกจ่าย ได้แก่
ใบเสร็จรับเงิน (ซื้อเงินสด)
หรือ สาเนาใบวางบิล
ต้นฉบับ ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
ต้นฉบับใบส่งสินค้า ใบสั่ง
ซื้อ ผู้ซื้อลงนาม

ดาเนินการ
จัดหา

วัสดุ/สินค้า

กรณีซื้อวัสดุไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
ลงนามการ
๒.๒.๘ ตรวจรับใน
ใบเสร็จรับ
เงินได้

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรณีซื้อวัสดุเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท
จัดทาใบตรวจ
๒.๒.๘ รับพัสดุ ๒
ฉบับ และลง
นามตรวจรับ

แบบฟอร์มใบ
ตรวจรับพัสดุ
FN ๒๐๒

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๒.๙

รวบรวมเอกสารเพื่อ
ขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน

๒.๒.๑๐

จัดเก็บวัสดุเข้าคลัง
วัสดุของฝ่ายฯ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ตามแผนภูมิที่ J
๔-๒ งานธุรการ
ทั่วไปในเรื่องขอ
อนุมัติเบิกจ่าย

สิ้นสุดกระบวนการจัดหาวัสดุ

๒๐๕

๒๐๖

แผนภูมิที่ J ๓-๓ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ / เช่าห้องประชุม)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ /
เช่าห้องประชุม

๒.๓
ผู้ให้เช่า

ใบเสนอ
ราคา

๒.๓.๑

ประสานผู้ให้เช่านาเสนอ
ราคาตามวัตถุประสงค์

๒.๓.๒

จัดทาใบสั่งเช่า ๒ ฉบับ

๑.

๒.

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
จัดทาบันทึกขออนุมัติรายงานขอ
อนุมัติเช่า (โดยแนบในเสนอราและ
ใบสั่งเช่า)
๒.๓.๓

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
และหัวหน้า
พัสดุของฝ่ายฯ
๒.๓.๔

ตรวจ
สอบ

ผอ.ฝ่าย

ประสานแจ้งยืนยันผู้ให้เช่า
๒.๓.๕

อนุมัติ/
ลงนาม

ตรวจสอบเอกสาร แล้ว
๒.๓.๖ ดาเนินการขออนุมตั ิยืมเงินทด
รอง ตาม Flow ที่ J.๔ งาน
ธุรการทั่วไปในเรื่องการจัด
ประชุม ในขั้นตอนที่ ๔

๒๐๗

๒๐๘

หน่วยงาน
ภายนอก

ผู้ให้เช่า

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๓.๗

รับเงินยืมทดรองจ่ายจากฝ่าย
การเงินและบัญชี

๒.๓.๘

การดาเนินกิจกรรมตาม (การ
ใช้เครื่องมือ การใช้ห้อง
ประชุม) โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ

๒.๓.๙

๒.๓.๑๐

ชาระเงินให้กับผู้เช่า โดยให้
ผู้ให้เช่าลงนามในใบสั่งเช่า
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญ
รับเงินแล้วแต่กรณี พร้อม
สาเนาบัตรประชาชน
จัดทาใบตรวจรับพัสดุ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย
เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้
๒.๓.๑๑ เงินยืมต่อไป
๑.ต้นเรื่องหรือสาเนาต้นเรื่อง
บันทึกขออนุมัติเช่า
ประกอบด้วย
๑.๑ ใบเสนอราคา
๑.๒ ใบสั่งเช่า
๒..ใบสาคัญรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่กรณี
พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
๓. ใบตรวจรับพัสดุ FN ๒๐๒
รอรวบรวมหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
ทั้งหมดเพื่อเคลียร์เอกสารและ
ส่งใช้เงินเงินยืมทดรองจ่าย
๒.๓.๑๒ โดยดาเนินการต่อตาม flow ที่
J ๔-๓ งานธุรการทั่วไปในเรื่อง
การเคลียร์เอกสารและส่งใช้
เงินยืมทดรองจ่าย

๒๐๙

๒๑๐
แผนภูมิที่ J ๓-๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ (การจ้างรถยนต์กรณีได้รับอนุมัติหลักการจัดประชุม/อบรม/สัมมนานอกสถานที)่
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การจ้างรถยนต์กรณีได้รับอนุมัติ
หลักการจัดประชุม /อบรม /
สัมมนานอกสถานที)่

๒.๔
ผู้รับจ้าง

ประสานผู้รบั จ้างเสนอราคา
ตามวัตถุประสงค์

๒.๔.๑

๒.๔.๒
ใบเสนอ
ราคา

๑.

๒
.

รับใบเสนอราคาและจัดทา
รายละเอียดในการจ้าง
๑.บันทึกใบเสนอขออนุมัตจิ ้าง
รถยนต์
๒. ใบสั่งจ้างรถยนต์ ๒ ฉบับ

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกรายงานขออนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ
และหัวหน้า
๒.๔.๓ จ้างรถยนต์ (โดยแนบเอกสาร
ข้างต้น)
พัสดุของฝ่ายฯ
๒.๔.๔

ตรวจ
สอบ

ผอ.ฝ่าย

อนุมัติ/
ลงนาม
๒.๔.๕

ประสานแจ้งยืนยันผูร้ ับจ้าง

๒.๔.๖

ตรวจสอบเอกสาร แล้ว
ดาเนินการขออนุมตั ิยืมเงินทด
รอง ตาม Flow ที่ J.๔ งาน
ธุรการทั่วไปในเรื่องการจัด
ประชุม ในขั้นตอนที่ ๔

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

๒๑๑

๒๑๒

หน่วยงาน
ภายนอก

ผู้รับจ้าง

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๔.๗

รับเงินยืมทดรองจ่ายจากการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

๒.๔.๘

การดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติ (จัด
ประชุมนอกสถานที่)

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชาระเงินให้กับผูร้ ับจ้างโดยให้
๒.๔.๙ ผู้รับจ้าง ลงนามในใบสั่งจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญ
รับเงินแล้วแต่กรณี พร้อม
สาเนาบัตรประชาชน
จัดทารายงานการตรวจรับ
๒.๔.๑๐ พัสดุ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุฯ ข้อ ๗๑

รายงานการ
ตรวจรับพัสดุ
ตามแบบฟอร์ม
ใบสั่งจ้างรถไป
ปฏิบัติงาน
โครงการ
เอกสาร
หมายเลข ๓

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย
๒.๔.๑๑ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายและส่ง
ใช้เงินยืมต่อไป
๑.ต้นเรื่องบันทึกรายงานขอ
อนุมัติจ้างรถยนต์
ประกอบด้วย
๒.๑ ใบเสนอราคา (ถ้ามี)
๒.๒ ใบเสนอขออนุมัตจิ ้าง
รถยนต์และใบสั่งจ้าง รถยนต์
ตามแบบฟอร์มใบสั่งจ้างรถไป
ปฏิบัติงานโครงการ เอกสาร
๑ และ ๒
๒.ใบสาคัญรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่กรณี
๓.รายงานการตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ฯ ข้อ ๗๑
รอรวบรวมหลักฐานที่เกีย่ วข้อง
ทั้งหมดเพื่อเคลียร์เอกสารและ
๒.๔.๑๒ ส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย โดย
ดาเนินการต่อตาม flow ที่ J
๔-๓ งานธุรการทั่วไปในเรื่อง
การเคลียร์เอกสารและส่งใช้
เงินยืมทดรองจ่าย

๒๑๓

๒๑๔

แผนภูมิที่ J ๓-๕ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ : การจัดจ้าง (จ้างเหมาบุคคลภายนอก/จ้างทาของ)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๕

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การจัดจ้าง (จ้างเหมา
บุคคลภายนอก / จ้างทาของ)
จัดทาเอกสารขออนุมัติ
หลักการจัดจ้าง
๒.๕.๑
๑.หน้าบันทึกขอ
อนุมัติ
๑. ๒. ๓. ๒.ขอบเขตของ
งาน
๓.ใบเสนอราคา
๔. ๕.
(ถ้ามี)
๔.สาเนาโครง
๕.ใบ BR
๒.๕.๒

นาเสนอ

ผู้กากับดูแล
๒.๕.๑

เห็นชอบ
อนุมัติ

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาเอกสารรายงานขออนุมัติจา้ ง
๒.๕.๓
๑.

๒.

๑. หน้าบันทึก
รายงานขออนุมัติจ้าง
๒. ใบสั่งจ้าง ๒ ฉบับ
๓. ๓. ต้นเรื่องขออนุมัติ
หลักการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
และหัวหน้า
พัสดุฝ่ายฯ

๒.๕.๔

นาเสนอ

ตรวจ
สอบ
ผอ.ฝ่ายฯ
อนุมัติ/
ลงนาม

๒๑๕

๒๑๖

หน่วยงาน
ภายนอก
ผู้รับจ้าง

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒.๕.๕

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการจัดจ้าง

ดาเนิน
การ
สินค้า/ชิ้นงาน
๒.๕.๖

๒.๕.๗

ครบกาหนดส่งมอบงาน / ผูร้ ับ
จ้างส่งใบมอบงาน
จัดทาใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ
ผู้ได้รับแต่งตั้ง
การตรวจรับ

๒.๕.๘

ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย

สิ้นสุดขั้นตอนการจัดจ้าง

ตรวจสอบ
ความ
ครบถ้วน
และลง
ลายมือชื่อ

แบบฟอร์ม
ตรวจรับพัสดุ
FN ๒๐๒

แผนภูมิที่ J ๓-๖ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารงานพัสดุ : การเบิกครุภัณฑ์
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเบิกครุภัณฑ์
๒.๖
สารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์
ประจาปีของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ พร้อมแนบคุณลักษณะ
๒.๖.๒ ของครุภัณฑ์ทั้งส่วนที่เพิม่ เติมและ
ทดแทนประจาปีของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ
๒.๖.๓
จัดส่ง

๒.๖.๑

๒.๖.๔

รอรับครุภัณฑ์ ประจาปีของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ฯ

๒.๖.๕

จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ฝ่ายจัดซื้อและ
พัสดุ
ดา
เนิน
การ
จัดส่ง

สิ้นสุดขั้นตอนการเบิกครุภัณฑ์

๒๑๗

๒๑๘

แผนภูมิที่ J ๔ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การจัดประชุม
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓. การบริหารงานธุรการทั่วไป
๓.๑

การจัดประชุม
ก่อนประชุม

ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.
ตรวจสอบตาราง
๓.๑.๑ ผู้บริหารเพื่อ
กาหนดวัน และ
สถานที่จัดประชุม

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่
บริหารทั่วไป

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.

สถานที่เอกชน
จัดทา

๓.๑.๒

ประสาน
สถานที่จัด
ประชุมกับ ๓.๑.๒
เอกชน/
เจ้าของสถานที่

จองห้อง
ประชุมใน
ระบบการจอง
อิเล็กทรอนิกส์

ใบเสนอราคา
๓.๑.๓

ส่งหนังสือเชิญประชุมทางอีเมล

ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง

๒๑๙

๒๒๐

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๑.๔

จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติจดั
ประชุม ค่าใช้จ่าย ยืมเงินทดรอง
จ่าย ประกอบด้วย
๑. ร่างรายชื่อผู้เข้าประชุม
๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย
๓. ใบเสนอราคาสถานที่จดั ประชุม
๔. ต้นเรื่องการขออนุมัติการจัดซือ้
วัสดุ การเช่า การจ้างรถยนต์หรือ
การจัดจ้าง (ถ้ามี)
๕. ใบขออนุมัติหลักการ(BR) ใน
ระบบ Oracle (กรณียืมเงินทดรอง
จ่าย)
๖. สัญญายืมเงิน ๒ ฉบับ (กรณียมื
เงินทดรองจ่าย
๗. สาเนาโครงการ

ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์

ลงนามหน้าบันทึก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๑.๕
๓.๑.๖

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ออกเลขทะเบียนภายในในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
นาเสนอ

ผู้กากับดูแล
อนุมัติ
ลงนาม

๓.๑.๔

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
.
๓.๑.๗

ประสานยืนยันการเเข้าประชุม

ตรวจสอบ
และ
ดาเนินการ

ผู้ได้รับเชิญเข้า
ประชุม

๒๒๑

๒๒๒

หน่วยงาน
ภายนอก

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.

สถานที่เอกชน

แจ้งยืนยันยอด
ผู้เข้าประชุม
๓.๑.๘
๓.๑.๘ และ
รายละเอียด
การจัดประชุม
กับเอกชน/
เจ้าของสถานที่

ประสาน
การจัด
เลี้ยง

จองรถรับส่งวิทยากร /
๓.๑.๙ ผู้เข้าประขุมในระบบ
การจองอิเล็กทรอนิกส์
จัดหาวัสดุ (ถ้ามี) ตาม
๓.๑.๑๐ flow chart ที่ J ๓-๒
งานการบริหารพัสดุ
ในเรื่องการจัดหาวัสดุ
ในขั้นตอนที่ ๒.๒.๖

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.
๓.๑.๑๑

สถานที่เอกชน

๓.๑.๑๒

ส่งแบบรายงานการ
เดินทางและใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางปฏิบัติงาน
ให้กับผู้เข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา

แจ้งยืนยัน
จานวนห้องเข้า
พัก

๓.๑.๑๓

๓.๑.๑๔

จัดทาใบเซ็นชื่อ
รับเงินสด/เช็ค
แล้วแต่กรณี

๒๒๓

๒๒๔

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระหว่างการประชุม

๓.๑.๑๕

ดูแลความเรียบร้อยในที่
ประชุม

๓.๑.๑๖

๑. จ่ายค่าเบี้ยประชุม (ถ้ามี)
๒.จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
(ถ้ามี)

ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.

๓.๑.๑๗

จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานกับผูเ้ ข้าประชุม

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลังประชุม
ต่างจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน สสวท.

๓.๑.๑๘

๓.๑.๑๘

ตรวจสอบและ
เซ็นเอกสาร
รับทราบ
ค่าใช้จ่ายซึ่ง
โรงแรมจะ
วางบิลให้กับ
สสวท.ซึ่งโรงแรม
จะวางบิลให้กับ
สสวท.

๓.๑.๑๘

รับใบเสร็จรับเงิน
/ใบสาคัญรับเงิน
ค่าใช้จ่ายและ
รายงานการเข้า
พัก (Guest
Folio)
ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วชาระ
ด้วยเงินสด

รวบรวม
ใบเสร็จรับ
เงิน /
ใบสาคัญ
รับเงิน

รอรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอนุมัติเบิกจ่ายหรือเคลียร์เอกสาร
๓.๑.๑๙ และส่งใช้เงินยืม แล้วแต่กรณี โดย
ดาเนินการต่อตาม flow chart ที่ J ๔๒ J ๔-๓ งานธุรการทั่วไปในเรื่องการ
ขออนุมัติเบิกจ่าย และเรื่องการเคลียร์
เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย

๒๒๕

๒๒๖

แผนภูมิที่ J ๔-๑ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การขออนุมัติเบิกจ่าย (สารองเงินสด)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
การขออนุมัติเบิกจ่าย ๒ กรณีดังนี้
๑. สารองเงินสด
๒. บริษัท/ ร้านค้า วางบิล

๓.๒
๓.๒.๑

กรณีสารองเงิน
จัดทาเอกสารบันทึกขอ
(๑) อนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
๑. ต้นเรื่องขออนุมัติต่างๆ
(เช่น จัดประชุม การขอซื้อ
วัสดุ การจัดจ้าง เป็นต้น)
๒. ใบประกอบการอนุมัติ
(BU) จากระบบ Oracle
๓. ใบเสร็จรับเงิน/
ใบสาคัญรับเงินหรือ
ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑)
๔. ใบเซ็นชื่อ (กรณีการ
ประชุม)

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

(๒)
(๓)

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ออกเลขทะเบียนภายใน
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดส่ง

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
ตรวจสอบ
(๒) และ
ดาเนินการ

รับเงินสด

จ่ายเงินสด

(๔)

สิ้นสุดขั้นตอนเบิกจ่ายกรณีสารอง
เงินสด

๒๒๗

๒๒๘

แผนภูมิที่ J ๔-๒ : ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การขออนุมัติเบิกจ่าย (บริษัท/ร้านค้าวางบิล)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

กรณีบริษัท/ร้านค้าวางบิล

๓.๒.๒
(๑)

จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
๑. สาเนา/ต้นเรื่องขอ
อนุมัติต่างๆ (เช่น จัด
ประชุม การขอซื้อวัสดุ
เป็นต้น)
๒. ใบประกอบการอนุมัติ
(BU) จากระบบ Oracle
๓. ใบวางบิล /ใบแจ้งหนี้ /
ใบส่งของ
๔. ใบเซ็นชื่อ (กรณีการ
ประชุม)
๕. สาเนา ภพ. ๒๐ ของ
โรงแรมจัดประชุม

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

(๒)
(๓)

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ออกเลขทะเบียนภายใน
ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดส่ง

สิ้นสุดขั้นตอนเบิกจ่ายกรณีวางบิล

สิ้นสุดขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
ตรวจสอบ
(๒) และ
ดาเนินการ
จ่ายเงิน
ให้กับ
บริษัท/
ห้างร้าน

๒๒๙

๒๓๐
แผนภูมิที่ J ๔-๓ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : การเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย (กรณีมีเงินเหลือ)
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๓

การเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืม
ทดรองจ่าย (กรณีมีเงินเหลือ)
๓.๓.๑

นาเงินสดที่เหลือพร้อมกับสัญญา
ยืมเงินทดรอง

ผู้รับผิดชอบ
จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม แนบ
๓.๓.๒ เอกสารดังนี้
๑. สัญญาหนังสือยืมเงินทดรองจ่าย
๒. ใบเซ็นชื่อ (กรณีการประชุม)
๓. รายชื่อผูเ้ ข้าพักโรงแรม Guest
Folio (ถ้ามี)
๔. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน /
ใบสาคัญรับเงิน / ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก ๑๑๑)
๕. ใบตรวจรับพัสดุต่างๆ ( เช่ารถ
เช่าห้องประชุม ซื้อวัสดุ เป็นต้น)
๖. สาเนาต้นเรื่องขออนุมัติยืมเงิน
ทดรองจ่าย

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเงินและ
บัญชี
๑.จัดทา
(๒) ใบเสร็จรับเงิน
๒.เขียนบันทึก
เลขที่ใบนาส่ง
เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน
ลงในสัญญายืม
เงินทดรอง

๑.

๒.

ส่งคืนให้
ผู้รับผิด
ชอบ

หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๓.๓

ออกเลขทะเบียนภายใน ในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓.๔

สาเนาต้นเรื่องเก็บไว้รูปดิจิทัล

๓.๓.๕

จัดส่ง

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

สิ้นสุดขั้นตอนการเคลียร์เอกสารและส่ง
ใช้เงินยืมทดรองจ่าย

๒๓๑

๒๓๒

แผนภูมิที่ J ๔-๔ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป : อานวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน
หน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๓.๔

อานวยความสะดวก การติดต่อ
ประสานงาน
๓.๔.๑

ต้อนรับ สอบถาม

๓.๔.๒

ติดต่อประสานงาน

สิ้นสุดขั้นตอนอานวยความสะดวก การ
ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานภายใน สสวท.
ผู้บริหาร/
ระเบียบ/คาสั่ง/
มาตรฐาน/คุณภาพ ความเสี่ยง/
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นๆ
แบบฟอร์ม/
ของงานที่ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค
ใน สสวท.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป

๒๓๓
ตารางที่ ๑๓ : รายละเอียดการปฏิบัติงานของงานธุรการ
ลาดับที่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑
การบริหารเอกสาร
๑.๑ การผลิตเอกสาร (กรณีพิมพ์เอกสาร)
๑.๑.๑ รับร่างเอกสารจากเจ้าของเรื่อง พิมพ์และตรวจทานร่างเอกสารแล้ว
ส่งให้เจ้าของเรื่องพิจารณาเห็นชอบ
๑.๑.๒ นาเสนอเอกสารรับ ให้ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ผ่านเรื่อง
๑.๑.๓ นาเสนอให้ผู้บริหารหรือส่งให้หน่วยงานอื่น
๑.๒ การรับ-ส่งหนังสือให้ผู้บริหารและหรือส่งให้หน่วยงานอื่น (ทั้งภายในและ
ภายนอก)
๑.๒.๑ รับ-ส่งหนังสือ แยกออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีภายนอก (รับจาก
ฝบท.) และกรณีภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน
สสวท.)
กรณีภายนอก (รับจาก ฝบท.)
๑. รับหนังสือภายนอกจาก ฝบท. และตรวจสอบความถูกต้อง
๒. ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และนาเสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
๓. ผู้อานวยการฝ่ายฯพิจารณาและสั่งการ
๔. ดาเนินการตามสั่งการโดยแยกหนังสือเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่เป็น
หนังสือเวียน และกรณีเป็นหนังสือที่ต้องดาเนินการ ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
กรณีหนังสือเวียน (ดาเนินการตามขั้นตอน ๕-๗)
๕. จัดเข้าแฟ้มหนังสือเวียน
๖. แจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ให้ทราบทั่วกัน
๗. เก็บเอกสาร
กรณีเป็นหนังสือที่ต้องดาเนินการ (ดาเนินการตามขั้นตอน ๕-๑๓)
๕. บันทึกคาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นเรื่องให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๒๓๔

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๗. หนังสือที่ดาเนินการแล้ว นาเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติเห็นชอบ ฝ่าย
บริหารทั่วไปจัดส่งหนังสือไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
๘. รับหนังสือภายนอกจาก ฝบท. และตรวจสอบความถูกต้อง
๙. ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นาเสนอผู้อานวยการ
ฝ่ายฯ
๑๐. ผู้อานวยการฝ่ายพิจารณาสั่งการส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
๑๑. ออกเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกสถาบันในระบบสารบรรณ
๑๒. จ่าหน้าซอง
๑๓. นาส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดาเนินการต่อไป
๑.๒ การรับ-ส่งหนังสือให้ผู้บริหารและหรือส่งให้หน่วยงานอื่น (ทั้งภายในและ
ภายนอก)
๑.๒.๑ รับ-ส่งหนังสือ แยกออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีภายนอก (รับจาก
ฝบท.) และกรณีภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน
สสวท.)
กรณีภายนอก (รับจาก ฝบท.)
๑. รับหนังสือภายนอกจาก ฝบท.และตรวจสอบความถูกต้อง
๒. ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และนาเสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ
๓. ผู้อานวยการฝ่ายฯพิจารณาและสั่งการ
๔. ดาเนินการตามสั่งการโดยแยกหนังสือเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่เป็น
หนังสือเวียน และกรณีเป็นหนังสือที่ต้องดาเนินการ ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
กรณีหนังสือเวียน (ดาเนินการตามขั้นตอน ๕-๗)
๕. จัดเข้าแฟ้มหนังสือเวียน
๖. แจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ให้ทราบทั่วกัน
๗. เก็บเอกสาร
กรณีเป็นหนังสือที่ต้องดาเนินการ (ดาเนินการตามขั้นตอน ๕-๑๓)
๕. บันทึกคาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นเรื่องให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ระยะเวลา

๒๓๕

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๗. หนังสือที่ดาเนินการแล้ว นาเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติเห็นชอบ ฝ่าย
บริหารทั่วไปจัดส่งหนังสือไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
๘. รับหนังสือภายนอกจาก ฝบท.และตรวจสอบความถูกต้อง
๙. ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นาเสนอผู้อานวยการ
ฝ่ายฯ
๑๐. ผู้อานวยการฝ่ายพิจารณาสั่งการส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
๑๑. ออกเลขที่หนังสือส่งออกภายนอกสถาบันในระบบสารบรรณ
๑๒. จ่าหน้าซอง
๑๓. นาส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไปดาเนินการต่อไป
กรณีหนังสือภายใน (รับจากภายในฝ่ายฯ ผู้บริหารและหน่วยงานอื่นใน
สสวท.)
๑. รับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้อง
๒. แยกหนังสือเข้าภายในเป็น ๓ กรณี คือ ๑) รับจากภายในฝ่ายฯ
(หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ ดาเนินการเสร็จแล้ว) ๒) รับจากผู้บริหาร ๓) รับจาก
หน่วยงานอื่น ในสสวท. รายละเอียดตามลาดับขั้นตอนดังนี้
กรณีรับจากภายในฝ่ายฯ (หนังสือที่ เจ้าหน้าที่ ดาเนินการเสร็จแล้ว)
ดาเนินการตามลาดับขั้นที่ ๓.-๕. ดังต่อไปนี้
๓. ลงทะเบียนออกเลขในระบบงานสารบรรณ
๔. บันทึกการส่งออกในทะเบียนหนังสือออก
๕. พนักงานจ้างเหมานาส่งเอกสารออกตามกรณี
กรณีรับจากผู้บริหารและกรณีรับจากหน่วยงานอื่น ในสสวท. ดาเนินการ
ตามลาดับขั้นที่ ๓.-๑๓. ดังต่อไปนี้
๓. ลงทะเบียนรับในระบบงานสารบรรณ นาเสนอผู้อานวยการฝ่าย
พิจารณาสั่งการ
๔. ผู้อานวยการฝ่ายพิจารณาสั่งการ
๕. แยกหนังสือตามคาสั่งการ ซึ่งแยกออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณี
หนังสือเวียน และกรณีหนังสือที่ต้องดาเนินการ

ระยะเวลา

๒๓๖

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
กรณีหนังสือเวียน ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๖.-๘. ดังนี้
๖. เวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ทราบทั่วถึงกัน
๗. จัดเข้าแฟ้มหนังสือเวียน
๘. เก็บเอกสาร
กรณีหนังสือที่ต้องดาเนินการ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ ๖.-๑๓. ดังนี้
๖. บันทึกคาสั่งการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
๗. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว จะเกิด ๒
กรณี คือ เสนอผู้บริหาร และ ส่งคืนหน่วยงานภายใน สสวท.
๘. กรณีเสนอผู้บริหารจัดส่งนาเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม อนุมัติ
เห็นชอบ ส่วนกรณีส่งคืนหน่วยงานภายใน สสวท. จัดส่งหน่วยงาน
๙. รับหนังสือภายในจากผู้บริหารและจากฝ่าย/สาขา และตรวจสอบ
๑๐. ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วนาเสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯพิจารณาสั่งการ
๑๑. ผู้อานวยการฝ่ายฯพิจารณาสั่งการ เกิดขึ้นได้ ๒ กรณี คือ กรณีที่ต้อง
จัดเก็บและกรณีหนังสือที่ต้องส่งออก
๑๒. กรณีที่ต้องจัดเก็บ ให้จัดเก็บเข้าแฟ้มแยกตามหัวข้อ ส่วนกรณีหนังสือ
ที่ต้องส่งออกให้บันทึกคาสั่งการและออกเลขที่ส่งออก ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๓. กรณีที่ต้องจัดเก็บให้เก็บเอกสารให้เรียบร้อย ส่วนกรณีหนังสือที่ต้อง
ส่งออกบันทึกการส่งออกในทะเบียนหนังสือออกแล้วให้พนักงานจ้างเหมารับส่ง
เอกสารจัดส่งตามกรณี
๑.๓ การจัดเก็บรักษายืมเอกสาร
๑.๓.๑ รับเอกสารที่ต้องจัดเก็บ
๑.๓.๒ วิเคราะห์เอกสาร จาแนกตามหัวข้อเรื่อง
๑.๓.๓ จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม เรียงตามลาดับวันที่ก่อนหลัง
๑.๓.๔ จัดทาบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟ้ม
๑.๓.๕ จัดเก็บแฟ้มในตู้เก็บเอกสาร

ระยะเวลา

๒๓๗

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๑.๔ การทาลายเอกสาร
๑.๔.๑ รับหนังสือเวียนเรื่องการทาลายเอกสารจากฝ่ายบริหารทั่วไป
๑.๔.๒ ดาเนินการ ๒ กรณี คือ กรณีหนังสืออยู่ในความรับผิดชอบของงาน
ธุรการและ กรณีหนังสืออยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ กรณีหนังสือ
อยู่ในความรับผิดชอบของงานธุรการ ให้เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สารวจเอกสารที่
หมดอายุในการใช้งาน ส่วนในกรณีหนังสืออยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ใน
ฝ่ายฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสารวจเอกสารที่หมดอายุในการใช้งาน
๑.๔.๓ รวบรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อเอกสารที่หมดอายุในการใช้งาน ตาม
แบบ ๒๕ ท้ายระเบียบงานสารบรรณ
๑.๔.๔ จัดทาบันทึกปะหน้าถึงฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผ่านผู้อานวยการฝ่าย
ฯ พิจารณาเห็นชอบ
๑.๔.๕ ดาเนินการส่งออกตามขั้นตอน ๑.๒ การรับ-ส่งและเสนอหนังสือให้
ผู้บริหารและหรือส่งให้หน่วยงานอื่น
๑.๔.๖ จัดเก็บสาเนาน

๒.

การบริหารงานพัสดุ

๒.๑ การเบิกจ่ายวัสดุผ่านระบบคลังวัสดุด้วยระบบoracle
๒.๑.๑ กรอกแบบฟอร์มในบันทึกขอเบิกวัสดุเพื่อ ขอเลขที่ใบขอเบิกวัสดุ
๒.๑.๒ ทาบันทึกอนุมัติการเบิกวัสดุ
๒.๑.๓ Print out แบบฟอร์มใบขอเบิกวัสดุที่ อนุมัติแล้วได้รับ
๒.๑.๔ เสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ ลงนาม
๒.๑.๕ ส่งออกใหฝ่ายพัสดุดาเนินการ
๒.๑.๖ รอฝ่ายพัสดุจัดส่งพัสดุ
๒.๑.๗ รับและจัดเก็บพัสดุ
๒.๑.๘ จัดทารายสรุปการเบิกจ่ายวัสดุประจาปี เสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ ลง
นามรับทราบ
๒.๑.๙ ผู้อานวยการฝ่ายฯ ส่งรายงานคืน เจ้าหน้าที่ธุรการทาการจัดเก็บ
รายงาน
๒.๒ การจัดหาวัสดุ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒.๑ ขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุ แนบเอกสารดังนี้

ระยะเวลา

๒๓๘

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒. รายการซื้อหรือใบเสนอราคา
๓. สาเนาโครงการที่ใช้งบประมาณ
๒.๒.๒ นาเสนอผู้อานวยการลงนามเห็นชอบ
๒.๒.๓ นาเสนอผู้กากับอนุมัติ ลาดับที่ รายละเอียดการปฏิบัติงานต่อ ๒
๒.๒.๔ จัดทารายงานขอซื้อวัสดุ แนบเอกสารดังนี้
๑. หน้าบันทึกรายงานขอซื้อวัสดุ
๒. ใบสั่งซื้อ ๒ ฉบับ (ซื้อกับบริษท)
๓. ต้นเรื่องขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุ
๒.๒.๕ นาเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และ
เสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ พิจารณาอนุมัติลงนาม
๒.๒.๖ ดาเนินการจัดหาซื้อด้วยตนเอง หรือส่ง fax ใบสั่งซื้อ จากบริษัท
ห้างร้าน
๒.๒.๗ รับและตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าในเบื้องต้น และหลักฐาน
การเบิกจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน (ซื้อเงินสด) หรือ สาเนาใบวางบิล ต้นฉบับ
ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ ต้นฉบับใบส่งสินค้า ใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อลงนาม
๒.๒.๘ ทาการตรวจรับ เกิดขึ้นได้ ๒ กรณี คือ ๑. ซื้อวัสดุราคาไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาท สามารถลงนามการตรวจรับในใบเสร็จรับเงินได้ ๒. ซื้อวัสดุเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท จัดทาใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ และลงนามการตรวจรับให้
เรียบร้อย
๒.๒.๙ รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป
๒.๒.๑๐ จัดเก็บวัสดุเข้าคลังวัสดุของฝ่ายฯ
๒.๓ การเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ / เช่าห้องประชุม
๒.๓.๑ ประสานผู้ให้เช่านาเสนอราคาตามวัตถุประสงค์กับผู้ให้เช่าทาใบ
เสนอราคา
๒.๓.๒ รับใบเสนอราคาแล้ว จัดทาใบสั่งเช่า ๒ ฉบับ
๒.๓.๓ จัดทาบันทึกขออนุมัติรายงานขออนุมัติเช่า
๒.๓.๔ เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจสอบ แล้วเสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ พิจารณาอนุมัติลงนาม
๒.๓.๕ ประสานแจ้งยืนยันผู้ให้เช่า

๒๓๙

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๒.๓.๖ ตรวจสอบเอกสารแล้วแนบเอกสารเพื่อดาเนินการขออนุมัติยืมเงิน
ทดรอง ตาม Flow ที่ J.๔ งานธุรการทั่วไปในเรื่องการจัดประชุม ในขั้นตอนที่ ๔
๒.๓.๗ รับเงิน
๒.๓.๘ การดาเนินกิจกรรมตาม (การใช้เครื่องมือ การใช้ห้องประชุม)
โครงการที่ได้รับอนุมัติ
๒.๓.๙ ชาระเงินให้กับผู้เช่า โดยให้ผู้ให้เช่า ลงนามในใบสั่งเช่า
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินแล้วแต่กรณี พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
๒.๓.๑๐ จัดทาใบตรวจรับพัสดุ ตามแบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ FN ๒๐๒
๒.๓.๑๑ รวบรวมหลักฐานการเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินทดรองจ่าย ดังนี้
๑. ต้นเรื่อง/สาเนาต้นเรื่องบันทึกขออนุมัติเช่า
๒. ใบสาคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินแล้วแต่กรณีพร้อมสาเนาบัตร
ประชาชน
๓. ใบตรวจรับพัสดุ FN ๒๐๒
๒.๓.๑๒ รอรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเคลียร์เอกสารและส่งใช้
เงินเงินยืมทดรองจ่าย โดยดาเนินการต่อตาม flow ที่ J ๔-๓ งานธุรการทั่วไปใน
เรื่องการเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
๒.๔ การจ้างรถยนต์กรณีได้รับอนุมัติหลักการจัดประชุม /อบรม / สัมมนานอก
สถานที่
๒.๔.๑ ประสานผู้รับจ้างเสนอราคาตามวัตถุประสงค์
๒.๔.๒ รับใบเสนอราคาและจัดทารายละเอียดในการจ้าง ดังนี้
๑. บันทึกใบเสนอขออนุมัติจ้างรถยนต์
๒. ใบสั่งจ้างรถยนต์ ๒ ฉบับ ตามแบบฟอร์มใบสั่งจ้างรถไป
ปฏิบัติงานโครงการ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒
๒.๔.๓ จัดทาบันทึกรายงานขออนุมัติจ้างรถยนต์ โดยแนบเอกสารตาม
ขั้นตอนที่ ๒.๔.๒
๒.๔.๔ นาเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจสอบ แล้วเสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ พิจารณาอนุมัติลงนาม
๒.๔.๕ ประสานแจ้งยืนยันผู้รับจ้าง
๒.๔.๖ ตรวจสอบเอกสารแล้วแนบเอกสารเพื่อดาเนินการขออนุมัติยืมเงิน
ทดรอง ตาม Flow ที่ J.๔ งานธุรการทั่วไปในเรื่องการจัดประชุม ในขั้นตอนที่ ๔
๒.๔.๗ รับเงิน

๒๔๐

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๒.๔.๘ การดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ (การห้องประชุมนอก
สถานที่)
๒.๔.๙ ชาระเงินให้กับผู้รับจ้างโดยให้ผู้รับจ้าง ลงนามในใบสั่งจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินแล้วแต่กรณี พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
๒.๔.๑๐ จัดทารายงานการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๗๑ ตามแบบฟอร์มรายงานการตรวจรับพัสดุ ตามแบบฟอร์ม
ใบสั่งจ้างรถไปปฏิบัติงานโครงการ เอกสารหมายเลข ๓
๒.๔.๑๑ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืม
ต่อไป ดังนี้
๑. ต้นเรื่อง/สาเนาต้นเรื่องบันทึกรายงานขออนุมัติจ้างรถยนต์
๒. ใบสาคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินแล้วแต่กรณี
๓.รายงานการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๗๑
๒.๔.๑๒ รอรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเคลียร์เอกสารและส่งใช้
เงินเงินยืมทดรองจ่าย โดยดาเนินการต่อตาม flow ที่ J ๔-๓ งานธุรการทั่วไปใน
เรื่องการเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย
๒.๕ การจัดจ้าง (จ้างเหมาบุคคลภายนอก / จ้างทาของ)
๒.๕.๑ จัดทาเอกสารขออนุมัติหลักการจัดจ้าง ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
๑. หน้าบันทึกขออนุมัติ
๒. ขอบเขตของงาน (การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ต้องมี
รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน )
๓. ใบเสนอราคา (ถ้ามี)
๔. สาเนาโครงการ
๕. ใบ BR
๒.๕.๒ นาเสนอผู้กากับดูแล พิจารณาอนุมัติ
๒.๕.๓ จัดทาเอกสารรายงานขออนุมัติจ้าง
๑. หน้าบันทึกรายงานขออนุมัติจ้าง
๒. ใบสั่งจ้าง ๒ ฉบับ
๓. ต้นเรื่องขออนุมัติหลักการจัดจ้าง
๒.๕.๔ นาเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจสอบ แล้วเสนอผู้อานวยการฝ่ายฯ พิจารณาอนุมัติลงนาม
๒.๕.๕ ดาเนินการจัดจ้าง

๒๔๑

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
๒.๕.๖ ครบกาหนดส่งมอบงาน / ผู้รับจ้างส่งใบมอบงาน
๒.๕.๗ จัดทาใบตรวจรับพัสดุ ๒ ฉบับ ตามแบบฟอร์มตรวจรับพัสดุ FN
๒๐๒
๒.๕.๘ ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย

๓

๒.๖ การเบิกครุภัณฑ์
๒.๖.๑ สารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ประจาปี
๒.๖.๒ จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดหาครุภัณฑ์ พร้อมแนบคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์
๒.๖.๓ จัดส่งให้ ฝ่ายพัสดุดาเนินการ
๒.๖.๔ รอรับครุภัณฑ์
๒.๖.๕ จัดทาทะเบียนคุมครุภัณฑ์
การบริหารงานธุรการทั่วไป
๓.๑ การจัดประชุม
การจัดมีกระบวนการ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการประชุม ระหว่างประชุม
และหลังการประชุม และการประชุม และสามารถเกิดขึ้นได้ ๓ กรณี คือ ๑) การ
ประชุมต่างจังหวัด ๒) การประชุมในเขตกรุงเทพฯ ๓) การประชุมภายใน สสวท.
ก่อนการประชุม
๓.๑.๑ ตรวจสอบตารางผู้บริหารเพื่อกาหนดวัน และสถานที่จัดประชุม
๓.๑.๒ กรณีจัดประชุมต่างจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพฯ ต้องประสาน
สถานที่จัดประชุมกับเอกชน/เจ้าของสถานที่เพื่อให้เสนอราคา ส่วนการประชุม
ภายใน สสวท. ต้องทาการจองห้องประชุมในระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๓ ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทางอีเมล์
๓.๑.๔ จัดทาเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดประชุม ค่าใช้จ่าย ยืมเงินทดรองจ่าย
แนบเอกสารดังนี้
๑. ร่างรายชื่อผู้เข้าประชุม
๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย
๓. ใบเสนอราคาสถานที่จัดประชุม
๔. ต้นเรื่องการขออนุมัติการจัดซื้อวัสดุ การเช่า การจ้างรถยนต์หรือ
การจัดจ้าง (ถ้ามี)
๕. ใบขออนุมัติหลักการ(BR) ในระบบ Oracle (กรณียืมเงินทดรอง
จ่าย)

ระยะเวลา

๒๔๒

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๖. สัญญายืมเงิน ๒ ฉบับ (กรณียืมเงินทดรองจ่าย)
๗. สาเนาโครงการ
๓.๑.๕ ออกเลขทะเบียนภายในในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ
ผู้อานวยการฝ่ายฯ ลงนามหน้าบันทึก
๓.๑.๖ นาเสนอผู้กากับดูแลพิจารณาอนุมัติและลงนาม และส่งฝ่ายการเงิน
และบัญชีตรวจสอบดาเนินการต่อไป
๓.๑.๗ ประสานยืนยันการเข้าประชุมกับผู้เข้าประชุม
๓.๑.๘ กรณีจัดประชุมต่างจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพฯ แจ้งยืนยันยอดผู้เข้า
ประชุมและรายละเอียดการจัดประชุมกับเอกชน/เจ้าของสถานที่ ส่วนกรณีจัด
ประชุมภายใน สสวท. ให้ประสานการจัดเลี้ยง
๓.๑.๙ จองรถรับส่งวิทยากร /ผู้เข้าประขุมในระบบการจองอิเล็กทรอนิกส์
๓.๑.๑๐ จัดหาวัสดุ (ถ้ามี) ตามขั้นตอนที่ ๒.๒.๖
๓.๑.๑๑ กรณีจัดประชุมต่างจังหวัด ให้ส่งแบบรายงานการเดินทางและใบ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
กรอกข้อมูล
๓.๑.๑๒ กรณีจัดประชุมต่างจังหวัด แจ้งยืนยันจานวนห้องเข้าพัก
๓.๑.๑๓ จัดทาใบเซ็นชื่อ
๓.๑.๑๔ รับเงินสด/เช็ค แล้วแต่กรณี จากฝ่ายการเงินและบัญชี
ระหว่างการประชุม
๓.๑.๑๕ ดูแลความเรียบร้อยในที่ประชุม
๓.๑.๑๖ จ่ายค่าเบี้ยประชุม และหรือค่าตอบแทนวิทยากร (ถ้ามี)
๓.๑.๑๗ กรณีจัดประชุมต่างจังหวัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน
กับผู้เข้าประชุม
หลังการประชุม
๓.๑.๑๘ กรณีจัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ ให้ ตรวจสอบและเซ็นเอกสาร
รับทราบค่าใช้จ่ายซึ่งโรงแรมจะวางบิลให้กับ สสวท. กรณีจัดประชุมต่างจังหวัด รับ
ใบเสร็จรับเงิน /ใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายและรายงานการเข้าพัก (Guest Folio)
ตรวจสอบความถูกต้องแล้วชาระด้วยเงินสด และสุดท้ายกรณีการจัดประชุมใน
สสวท. ให้รวบรวมใบเสร็จรับเงิน /ใบสาคัญรับเงิน
๓.๑.๑๙ รอรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อขอนุมัติเบิกจ่ายหรือ
เคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมแล้วแต่กรณี โดยดาเนินการต่อตาม flow chart ที่
J ๔-๒ งานธุรการทั่วไปในเรื่องการขออนุมัติเบิกจ่าย หรือเรื่องการเคลียร์เอกสาร
และส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย

๒๔๓

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๓.๒ การขออนุมัติเบิกจ่าย เกิดขึ้น ๒ กรณี คือ ๑. สารองเงินสด และ ๒.
บริษัท/ร้านค้าวางบิล
๓.๒.๑ กรณีสารองเงินสด
(๑) จัดทาเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
๑) ต้นเรื่องขออนุมัติต่างๆ (เช่น จัดประชุม การขอซื้อวัสดุ การ
จัดจ้าง เป็นต้น)
๒) ใบประกอบการอนุมัติ (BU) จากระบบ Oracle
๓) ใบเสร็จรับเงิน/ใบสาคัญรับเงินหรือ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
๔) ใบเซ็นชื่อ (กรณีการประชุม)
(๒) ออกเลขทะเบียนภายใน ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(๓) จัดส่งฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบและดาเนินการจ่ายเงิน
สดต่อไป
(๔) รับเงินสด
๓.๒.๒ กรณีบริษัท/ร้านค้า วางบิล
(๑) จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
๑) สาเนา/ต้นเรื่องขออนุมัติต่างๆ (เช่น จัดประชุม การขอซื้อ
วัสดุ เป็นต้น)
๒) ใบประกอบการอนุมัติ (BU) จากระบบ Oracle
๓) ใบวางบิล /ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
๔) ใบเซ็นชื่อ (กรณีการประชุม)
๕) สาเนา ภพ. ๒๐ ของโรงแรมจัดประชุม
(๒) ออกเลขทะเบียนภายใน ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(๓) จัดส่งฝ่ายการเงินและบัญชี ตรวจสอบและดาเนินการจ่ายเงิน
ให้กับบริษัท/ห้างร้านต่อไป
๓.๓ การเคลียร์เอกสารและส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย (กรณีมีเงินเหลือ)
๓.๓.๑ นาเงินสดที่เหลือพร้อมกับสัญญายืมเงินทดรองส่งฝ่ายการเงินและ
บัญชี เพื่อดาเนินการจัดทาใบเสร็จรับเงินและเขียนบันทึกเลขที่ใบนาส่ง เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน ลงในสัญญายืมเงินทดรอง ส่งคืนผู้รับผิดชอบ
๓.๓.๒ จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและส่งใช้เงินยืม โดยแนบ
เอกสารดังนี้

๒๔๔

ลาดับที่

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
๑. สัญญาหนังสือยืมเงินทดรองจ่าย
๒. ใบเซ็นชื่อ (กรณีการประชุม)
๓. รายชื่อผู้เข้าพักโรงแรม Guest Folio (ถ้ามี)
๔. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน / ใบสาคัญรับเงิน / ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (บก 111)
๕. ใบตรวจรับพัสดุต่างๆ ( เช่ารถ เช่าห้องประชุม ซื้อวัสดุ เป็นต้น)
๖. สาเนาต้นเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
๓.๓.๓ ออกเลขทะเบียนภายในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๓.๓.๔ สาเนาต้นเรื่องเอกสารตามขั้นตอนที่ ๓.๓.๒ เก็บไว้รูปดิจิทัล
๓.๓.๕ จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ ๓.๓.๒ ไปยังฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๓.๔ อานวยความสะดวก การติดต่อประสานงาน
๓.๔.๑ ต้อนรับ สอบถาม
๓.๔.๒ ติดต่อประสานงาน

