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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ ...........นายกษดิศิ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 06 

งาน .......บรหิารความเสี่ยง........  กิจกรรมหลัก …….จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง……………………….…. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายแนวทางและวิธีการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ของหน่วยงาน 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง จัดท าคู่มือการ

บรหิารความเสี่ยง และเผยแพร่คู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 คน้ควา้ ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงจากแหล่งอื่นๆ 

    3.2 จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

 1) ออกแบบเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 

 2) จัดท าเนือ้หาในเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 

 3) จัดท ารูปเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 

 4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยง 

 5) เสนอเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 6) ปรับแกเ้ล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 7) เสนอเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 8) ปรับแกเ้ล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 9) เสนอเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

 10) ปรับแกเ้ล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

 11) เสนอเล่มคูม่ือการบริหารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

    3.3 เผยแพร่คู่มือการบรหิารความเสี่ยง  

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 40 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(7)  กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบรหิารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่

เกี่ยวข้องท้ังในระดับหน่วยงาน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแผนบรหิารความเสี่ยง 

ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทัง้ในระดับหน่วยงาน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 07 

งาน .......บริหารความเสี่ยง........  กิจกรรมหลัก …….จัดอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแผนบรหิาร

ความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน………….…. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยง 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยก าหนดกิจกรรม ติดต่อและประสานวิทยากร จัดเตรียมการจัดอบรม ด าเนินการ และ

ประเมินผลและสรุปการอบรมกจิกรรมการสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท ากิจกรรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบรหิารความเสี่ยง 

 1) จัดท า (รา่ง) กจิกรรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

 2) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้หัวหน้า

ฝ่ายพิจารณา 

 3) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4)  เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  ให้หัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 5) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 6) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  ให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

 7) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 
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 8) เสนอกิจกรรมการสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบรหิารความเสี่ยง ให้ผูอ้ านวยการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

    3.2 ติดต่อและประสานวิทยากร 

 1) หารายชื่อวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการบรหิารความเสี่ยง 

 2) เสนอชื่อวิทยากรต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 3) ประสานวิทยากรด้วยวาจา 

 4) จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 

 5) ประสานขอเอกสารประกอบการอบรม 

    3.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยง  

 1) จองห้องประชุม 

 2) สั่งอาหารว่าง 

 3) จัดท าบันทึกข้อความขอเชญิบุคลากรเข้าอบรม 

 4) นัดหมายการประชุมในระบบ 

 5) จัดท ารายชื่อผู้เข้าอบรม 

6) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารว่มอบรม 

7) ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

    3.4 ด าเนินการกจิกรรมการสร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง  

 1) ด าเนินกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  และแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรม 

    3.5 ประเมินผลและสรุปการอบรมกจิกรรมการสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15 นาท/ี 2 ช่ัวโมง/ 2 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

(8)  กิจกรรมจัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดประชุมวิเคราะห์ จดัล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

ชื่อ ...........นายกษดิศิ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 08 

งาน .......บรหิารความเสีย่ง........  กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง………….…. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการด าเนินการวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

รว่มกัน 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยก าหนดประเด็นการประชุม จัดเตรียมการประชุม ด าเนินการประชุม จัดท ารายงานการ

ประชุม จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง และเผยแพร่แผนบรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ก าหนดประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

 1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

 2) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง  และจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 3) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความ

เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4)  เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงต่อหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 5) ปรับแก้ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความ

เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 6) เสนอ (ร่าง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงต่อรองผู้อ านวยการพจิารณา 

 7) ปรับแก้ (รา่ง) ประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 
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 8) เสนอประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้

ผู้อ านวยการเห็นชอบ 

    3.2 จัดท าต้นฉบับเอกสารการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 1) จัดท า (รา่ง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 2) เสนอ (รา่ง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่าย 

 3) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 5) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อรอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

 7) ปรับแก้ (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

 8) เสนอเอกสารการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงให้ผูอ้ านวยการพจิารณา

เห็นชอบ 

    3.3 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

 1) จองห้องประชุม 

 2) สั่งอาหารว่าง 

 3) จัดท าบันทึกข้อความขอเชญิคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 

 4) นัดหมายการประชุมในระบบ 

 5) จัดท ารายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

6) ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยง 

    3.4 ด าเนินการและบันทึกการประชุม  

 1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารว่มประชุม 

 2)  ชี้แจงการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง จดบันทึก

การประชุม และสรุปมติการประชุม 

    3.5 สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง  

 1) จัดท า (รา่ง) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 2) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่าย

พิจารณา 
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 3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 5) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 6) เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการลงนามตรวจสอนรายงานการประชุม 

    3.6 เสนอแผนบรหิารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

    3.7 จัดท าเล่มแผนบรหิารความเสี่ยง  

 1) ออกแบบ (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยง 

 2) รวบรวมข้อมูลจัดท า (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยง 

 3) จัดพิมพ์ (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยง 

 4) ตรวจสอบ/พิสูจน์อักษร (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยง 

 5) น าเสนอ (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงต่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 6) ปรับแก ้(รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 7) น าเสนอ (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงต่อหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 8) ปรับแก ้(รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 9) น าเสนอ (รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงต่อหัวหน้ารองผู้อ านวยการพจิารณา 

 10) ปรับแก ้(รา่ง) เล่มแผนบรหิารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

 11) เสนอเล่มแผนบรหิารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

    3.8 เผยแพร่แผนบรหิารความเสี่ยง  

 1) จัดพิมพ์เล่มแผนบริหารความเสี่ยง แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และส่ง IT เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 3 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 2 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

(9)  กิจกรรมติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ติดตามและสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง 

ชื่อ ...........นายกษดิศิ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 09 

งาน ..บรหิารความเสี่ยง.. กิจกรรมหลัก .ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบรหิารความเสี่ยงประจ าปีมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยติดตามผลการด าเนินงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท าบันทึกเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

    3.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

    3.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการด าเนินงาน  

    3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15 นาท/ี 5 ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(10)  กิจกรรมจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 10 

งาน ..บริหารความเสี่ยง.. กิจกรรมหลัก …จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยงาน… 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดท าเล่มรายงาน และเผยแพร่รายงานผลการ

ด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

    3.2 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 1) จัดท าเนือ้หาในเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 2) จัดท า (รา่ง) รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 3) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร 

 4) เสนอ (รา่ง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 5) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ฝ่าย 

 6) เสนอ (รา่ง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ

พิจารณา 

 7) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการ 

 8) เสนอ (รา่ง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

 9) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของรอง

ผู้อ านวยการ 

 10) เสนอเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการเห็นชอบ 
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    3.3 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง  

 1) จัดพิมพ์เล่มรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf และ

ส่ง IT เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 40 นาที/ - ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 2 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

(11)  กิจกรรมรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 11 

งาน ……...บรหิารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง…………………. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้มหาวิทยาลัยทราบ 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดท าเอกสารประกอบการ

ประชุม รายงานผลต่อที่ประชุม และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท าเอกสารน าเสนอวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร/คณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

    3.2 จัดท าเอกสารการประกอบวาระ 

 1) จัดท า (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง 

 2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ต่อหัวหน้าฝ่าย 

 3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของ

หัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ต่อหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 5) ปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการ 

    3.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมต่อฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

    3.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร 

    3.5 จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบายและ

แผน 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน 1 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(12)  กิจกรรมประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก ประเมินกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 12 

งาน ……...บรหิารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…ประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง………………. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการท างานการบรหิารความเสี่ยง 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยตรวจสอบผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จัดท าแบบประเมิน

กระบวนการ จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

    3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

    3.3 จัดท า (รา่ง) แบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 1) ก าหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 2) จัดท า (รา่ง) การประเมิน/ประเด็นการประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 3) เสนอแบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยงให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 4) ปรับแกแ้บบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 5) เสนอแบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยงให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

 7) เสนอแบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยงต่อรองผู้อ านวยการเห็นชอบ 

    3.4 ส าเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

    3.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 

    3.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 50 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 1 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

(13)  กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก รายงานผลการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยง  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสีย่ง 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 13 

งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสี่ยง………………. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และจัดเตรยีมข้อมูลประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหน่วยงาน 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี ้

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการ

บรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 1) ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 2) ประสานงานด้วยวาจากับหน่วยงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการด าเนินงาน 

 3) บันทึกผลการด าเนินงานและคะแนนลงในแบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 4) ส่งผลการยืนยันสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ  

    3.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 

 1) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ทเีก่ียวข้องกับความเสี่ยง 

 2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ เก่ียวข้องกับความเสี่ยงให้ตรงกับที่เขียนในรายงาน

การประเมินตนเอง 

 3) จัดระบบเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่ ตามรายงาน

การประเมินตนเอง 

 4) สแกนเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 
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 5) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงให้เป็นหมวดหมู่ 

    3.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

 1) รับแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยง 

 2) บันทึกข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง 

 3) เสนอรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองให้ผูบ้รหิารพิจารณา 

 4) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

 5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้ ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 6) รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 7) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ตรงกับที่เขียนในรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่

เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 8) จัดระบบเอกสารหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่ ตามรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่

เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 9) สแกนเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 10) จัดระบบไฟล์เอกสารหลักฐานให้เป็นหมวดหมู่ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยง 

 11) ส่งเอกสารหลักฐานพรอ้มไฟล์ให้ฝา่ยประกันคุณภาพ 

    3.4 จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง 

 1) จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลและส่งเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง 

พรอ้มไฟล์ให้งานประกันคุณภาพ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 15 นาท/ี 4 ช่ัวโมง/ 4 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

(14)  กิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยง 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวขอ้งกับการบรหิารความเสี่ยง

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – RM - 14 

งาน ……...บริหารความเสี่ยง………. กิจกรรมหลัก ….…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัว

บ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง………………. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ด าเนินการโดยรับทราบก าหนดการ เข้าร่วมชี้แจงและอธิบายการด าเนินงาน จัดหาเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม และรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 รับทราบก าหนดการการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  

    3.2 ชี้แจง อธิบายข้อมูล และแสดงเอกสารหลักฐานการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

    3.3 จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มในกรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินเรยีกหา 

    3.4 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยง 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 



 
 

321 

 
 



322 

 

322
 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 45 นาที/ - ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน - ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

 

 

5.3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
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มาตรฐานการปฏิบัตงิาน Standard Operating Procedure (SOP) 

SOP.....งานบริหารความเสีย่ง....... 
 

ชื่อ ........นางสาวจิตรานุช................... นามสกุล .......เวสา.......... รหัสเอกสาร SOP – AC - PQ – RM 

ฝ่าย .......แผนงาน และประกันคุณภาพ.......  งาน ......บรหิารความเสี่ยง................................................ 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานบรหิารความเสี่ยง  

    1.2 เพื่อให้ผูป้ฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานบรหิารความเสี่ยง 

2. ขอบเขตงาน 

           ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในงานบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนหน่วยงานและ

ผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยงานตาม  WI-AC-PQ–RM-01,  WI-AC-PQ–RM-02,  

WI-AC-PQ–RM-03, WI-AC-PQ–RM-04,  WI-AC-PQ–RM-05,  WI-AC-PQ–RM-06,  WI-AC-PQ–RM-07, 

WI-AC-PQ–RM-08, WI-AC-PQ–RM-09, WI-AC-PQ–RM-10, WI-AC-PQ–RM-11, WI-AC-PQ–RM-12,  

WI-AC-PQ–RM-13 และ WI-AC-PQ–RM-14 ดังนี ้

      2.1 WI-AC-PQ–RM-01 จัดท าโครงการบรหิารความเสี่ยง 

      2.2 WI-AC-PQ–RM-02 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

      2.3 WI-AC-PQ–RM-03 จัดท านโยบายบรหิารความเสี่ยง    

      2.4 WI-AC-PQ–RM-04 จัดท าแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง 

      2.5 WI-AC-PQ–RM-05 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหาร

ความเสี่ยง 

      2.6 WI-AC-PQ–RM-06 จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

      2.7 WI-AC-PQ–RM-07 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับหน่วยงาน 

      2.8 WI-AC-PQ–RM-08 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

      2.9 WI-AC-PQ–RM-09 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

      2.10 WI-AC-PQ–RM-10 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

      2.11 WI-AC-PQ–RM-11 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง   

      2.12 WI-AC-PQ–RM-12 ประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
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      2.13 WI-AC-PQ–RM-13 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสี่ยง 

      2.14 WI-AC-PQ–RM-14 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารความเสี่ยง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัง้แต่เริ่มตน้จนสิ้นสุดของงานนั้นๆ 

 3.1 จดัท าโครงการบรหิารความเสีย่ง มีขัน้ตอน ดงันี ้

  3.1.1 ทบทวนโครงการบรหิารความเสี่ยง 

  3.1.2 จัดท า (รา่ง) โครงการบรหิารความเสี่ยง 

  3.1.3 เสนอโครงการบรหิารความเสีย่งให้ผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณาอนมุัติ 

 3.2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดงันี ้

 3.2.1 ส ารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการ 

3.2.2 จัดท า (รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

3.2.3 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาลงนาม 

 3.3 จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่ง มีขัน้ตอน ดงันี ้

  3.3.1 ศึกษา วิเคราะห ์และทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่งของมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน 

ผลการทบทวนนโยบายบรหิารความเสี่ยง 

  3.3.2 จัดท า (รา่ง) นโยบายบรหิารความเสี่ยง 

  3.3.3 จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ผูอ้ านวยการเพื่อลงนามในนโยบายบรหิารความ

เสี่ยง  

     3.4 จัดท าแนวทางและปฏิทนิการบรหิารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.4.1 ศึกษา ทบทวนแนวทางและปฏิทนิการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 3.4.2 จัดท า (รา่ง) แนวทางและปฏิทนิการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

 3.4.3 เสนอแนวทางและปฏิทนิการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงให้ผูอ้ านวยการเพื่อพิจารณา 

     3.5 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินการบริหารความเสี่ยง  มีขั้นตอน 

ดังนี้ 

 3.5.1 ก าหนดประเด็นการประชุม 

 3.5.2 จัดท าต้นฉบับเอกสารการประชุม 

 3.5.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม 

3.5.4 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 

3.5.5 ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม 

3.5.6 จัดท า Power point เพื่อน าเสนอในที่ประชุม 

3.5.7 จัดท ารายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

3.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office 
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3.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม 

3.5.10 ด าเนินการและบันทึกการประชุม 

3.5.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ (รา่ง)บันทึกข้อความแจ้งมติ 

3.5.12 สรุปรายงานประชุม  

     3.6 จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.6.1 คน้ควา้ ศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงจากแหล่งอื่นๆ 

           3.6.2 จัดท าคู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

 3.6.3 เผยแพร่คู่มือการบรหิารความเสี่ยง 

     3.7 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ระดับหน่วยงาน มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.7.1 จัดท ากิจกรรมสรา้งความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

           3.7.2 ติดต่อและประสานวิทยากร 

   3.7.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยง 

 3.7.4 ด าเนินการกจิกรรมการสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยง 

 3.7.5 ประเมินผลและสรุปการอบรมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ

เสี่ยง 

     3.8 จัดประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.8.1 ก าหนดประเด็นการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง 

           3.8.2 จัดท าต้นฉบับเอกสารการประชุมวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

 3.8.3 จัดเตรยีมการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 3.8.4 ด าเนินการและบันทึกการประชุม 

 3.8.5 สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

 3.8.6 เสนอแผนบรหิารความเสี่ยงต่อผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 3.8.7 จัดท าเล่มแผนบรหิารความเสี่ยง 

 3.8.8 เผยแพรแ่ผนบรหิารความเสี่ยง 

     3.9 ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.9.1 จัดท าบันทึกเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 3.9.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 3.9.3 ประสานงานด้วยวาจากับผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขผลการด าเนินงาน 

 3.9.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

     3.10 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.10.1 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 



326 

 

326
 

 
 

            3.10.2 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

   3.10.3 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานบรหิารความเสี่ยง 

3.11 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.11.1 จัดท าเอกสารน าเสนอวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร/คณะกรรมการบรหิารหน่วยงาน 

 3.11.2 จัดท าเอกสารการประกอบวาระ 

 3.11.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมต่อฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

 3.11.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร 

 3.11.5 จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อกองนโยบาย

และแผน 

3.12 ประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.12.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 3.12.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตัวชี้วัดตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง 

 3.12.3 จัดท า (รา่ง) แบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 3.12.4 ส าเนา และแจกแบบประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

 3.12.5 รวบรวม ลงรหัสแบบประเมิน และกรอกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 

 3.12.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 

3.13 รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ใน

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับความสี่ยง มีขัน้ตอน ดังนี้ 

 3.13.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

 3.13.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 

 3.13.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) 

 3.13.4 จัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ

เสี่ยง 

3.14 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  มี

ขั้นตอน ดังนี้ 

 3.14.1 รับทราบก าหนดการการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 

 3.14.2 ชี้แจง อธิบายข้อมูล และแสดงเอกสารหลักฐานการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 3.14.3 จัดหาเอกสารหลักฐานเพิ่มในกรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินเรยีกหา 
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 3.14.4 รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ความเสี่ยง 

4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน 1 หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 5 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 22 วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 6 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 
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5.4 งานควบคุมภายใน 

 

 5.4.1 ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งาน        ควบคุมภายใน                . 

ชื่อ                 นายกษิดศิ                                                          นามสกุล          คงปาน                                          รหัสเอกสาร JD - AC - PQ - IC 

ฝ่าย               แผนงาน และประกันคุณภาพ                                    งาน      ควบคุมภายใน                                     สรุปมกีิจกรรมหลัก         12          กิจกรรม 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ                 นางสาวจิตรานุช                 นามสกุล          เวสา                        .....                   ต าแหนง่ .....หัวหน้าฝา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ........ 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการควบคุมภายในระดับหนว่ยงาน 

2. งานหลักที่รับผดิชอบ 

กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 จัดท าโครงการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.1.1 ทบทวนโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

1) วเิคราะห์ความส าเร็จของกิจกรรมท่ี

ด าเนนิการในปีท่ีผ่านมา 

1 ข้อมูลโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

-     2  -      

2) วเิคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดโครงการ 1 -    2  -      

2.1.2 จัดท า(ร่าง) โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

1) ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน อาทิ เกณฑ์ EdPEx ,ระเบียบ 

สตง. 

1   -    2  -      

 

2) ศกึษาข้อมูลตัวอยา่งการพัฒนา

กระบวนการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1   30  -    -      
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

3) วเิคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัด

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1   - 3  -   

  

4) ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ งบประมาณ 

1   - 3 -   

  

5) เสนอ (ร่าง)  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

หัวหน้าฝ่าย พจิารณา 

1   5 - -   

  

6)  ปรับแก้(ร่าง)โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1   15 - -   

  

7) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

หัวหน้าส านักงาน พจิารณา 

1   5 - -   

  

8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1   15 - -   

  

9) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

รองผู้อ านวยการ พจิารณา 

1   5 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

10) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

ตามขอ้เสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1  (ร่าง) โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

15 - -   

 

2.1.3 เสนอโครงการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน ใหผู้้อ านวยการ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  1  โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

5 - -   

รวม 35 6 1 100 

2.2 จัดท านโยบายการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.2.1 จัดท า(ร่าง) นโยบายการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1) ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด

นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดนโยบายการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

- 1 -   

 

2)  ก าหนด (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน  

1   30 - -   

2.2.2 เสนอพจิารณา/ตรวจสอบ 1) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

หัวหน้าฝ่ายพจิารณา 

1   5 - -   

  

2) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1   15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

3) เสนอ (ร่าง)  นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน  ให้

หัวหน้าส านักงาน 

1   5 - -  

  

4) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน  

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1   15 - -  

  

5) เสนอ (ร่าง)  นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -  

  

6) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

ตามขอ้เสนอแนะของรองผู้อ านวยการ

พจิารณา 

1   15 - -  

  

7) เสนอนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

ผู้อ านวยการพจิารณาลงนาม  

1 นโยบายการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

5 - -  

 

2.2.3 จัดท าบันทึกเผยแพร่นโยบาย

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

จัดท าบันทึกเผยแพร่นโยบาย/แจ้งให้บุคลากร

รับทราบ 

1 บันทึกเผยแพร่นโยบายการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

15 - -  

รวม 50 2 - 100 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.3  แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.3.1 ส ารวจรายช่ือผู้บริหารและ

บุคลากรท่ีมีคุณสมบัตเิป็น

คณะกรรมการ 

ส ารวจรายช่ือผู้บริหารและบุคลากรท่ีมี

คุณสมบัตเิป็นคณะกรรมการ 

1   10  -   -    

2.3.2 จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ 

1) พมิพค์ าสั่งลงในแบบฟอร์ม 1   30  -   -    

2) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

ให้หัวหน้าฝา่ยพจิารณา 

1 

  

5  -   -    

 

3) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1 

  

10  -   -    

  

4) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ให้หัวหน้าส านกังานพิจารณา 

1 

  

5  -   -    

  

5) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1 

  

10  -   -    

  

6) เสนอ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1 

  

5  -   -    

  

7) ปรับแก้ (ร่าง) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ 

ตามขอ้เสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1 (ร่าง) ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ  

10  -   -    

 

2.3.3  เสนอค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการฯ ผู้อ านวยการเพื่อ

พจิารณาลงนาม 

1) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์

ผู้อ านวยการเพื่อลงนามในค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ  

1   15  -   -    
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

2) จัดท าบันทึกข้อความส่งค าสัง่แตง่ตัง้

คณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ท่ีมีรายช่ือ 

1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน

ท่ีได้รับการลงนามจาก

ผู้อ านวยการ 

15 - -   

รวม 55 1 - 100 

2.4 จัดท าแนวทางและ

ปฏทิินการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

 หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.4.1  จัดท า (ร่าง) แนวทางการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1) ศกึษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทินการด าเนนิงาน 1   - 1 -   

2) จัดท า (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน 1   - - 1   

3) เสนอ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ให้

หัวหน้างาน พจิารณา 

1   5 - -   

 

4) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน 

1   30 - -   

 

5) เสนอ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ให้

หัวหน้าส านักงาน พิจารณา 

1   5 - -   

  

6) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1   15 - -   

  

7) เสนอ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ให้รอง

ผู้อ านวยการ พิจารณา 

1   5 - -   

  

8) ปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.4.2 จัดท าปฏทิินการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

1)  ศกึษาแนวทาง/ทบทวนปฏทิินการ

ด าเนนิงาน 

1   - 1 -   

 
2)  จัดท า (ร่าง) ปฏทิินการด าเนนิงาน 1   - 5 -   

 

3) เสนอ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนินงาน ให้

หัวหน้าฝ่าย พจิารณา 

1   5 - -   

 

4) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1   30 - -   

 

5) เสนอ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนินงาน ให้

หัวหน้าส านักงาน พิจารณา 

1   5 - -   

 

6) ปรับแก้ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

1   15 - -   

 

7)  เสนอ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนนิงาน ให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

 

8)  ปรับแก้ (ร่าง) ปฏทิินการด าเนนิงาน ตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - -   

 

9)  เสนอปฏทิินการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

ผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

1 ปฏทิินการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

15 - -   

รวม 45 2 2 100 

2.5 จัดประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อ

พจิารณาแนวทางและ  

2.5.1 ก าหนดประเด็นการประชุม 1) ยกร่างประเด็นการประชุม 1   30 - -   

2) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่หัวหนา้ฝ่าย 1   5 - -   

3) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 1   15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

ปฏทิินพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

 

4) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่

ผู้อ านวยการหัวหน้าส านักงาน 

1   5 - -   

 

5) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1   15 - -   

 

6) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่รอง

ผู้อ านวยการ 

1   5 - -   

 

7) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของรอง

ผู้อ านวยการ 

1 ประเด็นการประชุม 15 - -   

 
2.5.2 จัดท าตน้ฉบับเอกสารการ

ประชุม 

1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม 1   - - 1   

 

2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมตอ่หัวหนา้

ฝ่าย 

1   5 - -   

 

3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ฝ่าย 

1   15 - -   

 

4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า

ส านักงาน 

1   5 - -   

 

5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1   15 - -   

 

6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมตอ่รอง

ผู้อ านวยการ 

1   5 - -   

 

7) ปรับแก้เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะ

ของรองผู้อ านวยการ 

1 ตน้ฉบับเอกสารการประชุม 15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.5.3 ประสานงานเพื่อหาหอ้ง

ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม 

  1   5 - -   

 

2.5.4 จัดท าบันทึกข้อความเชญิ

ประชุมพร้อมสง่ให้ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

  1   15 - -   

 

2.5.5 ส าเนาและจัดท ารูปเล่ม

เอกสารประกอบการประชุม 

  1   - 4 -   

 

2.5.6 จัดท า Power point เพื่อ

น าเสนอในท่ีประชุม 

  1   - 2 -   

 
2.5.7 จัดท ารายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   1   30 - -   

 

2.5.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ 

e-office 

  1   5 - -   

 
2.5.9 ประสานผู้เข้าประชุม   1   30 - -   

 

2.5.10 ด าเนนิการและบันทึกการ

ประชุม 

  1   - 3 -   

 

2.5.11 สรุปมตกิารประชุมแบบยอ่

และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ 

  1   - 3 -   

 

2.5.12 สรุปรายงานประชุม    1 รายงานประชุมการพจิารณา

แนวทางและปฏิทินพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

- - 1   

รวม 55 1 4 100 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.6 จัดประชุมช้ีแจงแนว

ทางการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.6.1 ก าหนดประเด็นการประชุม 1) ยกร่างประเด็นการประชุม 1   30 - -   

2) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่หัวหนา้ฝ่าย 1   5 - -   

3) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 1   15 - -   

4) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่

ผู้อ านวยการหัวหน้าส านักงาน 

1   5 - -   

5) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1   15 - -   

6) เสนอร่างประเด็นการประชุมตอ่รอง

ผู้อ านวยการ 

1   5 - -   

7) ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของรอง

ผู้อ านวยการ 

1 ประเด็นการประชุม 15 - -   

 
2.6.2 จัดท าตน้ฉบับเอกสารการ

ประชุม 

1) ยก(ร่าง)เอกสารการประชุม 1   - - 1   

 

2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมตอ่หัวหนา้

ฝ่าย 

1   5 - -   

  

3) ปรับแก้ (ร่าง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้า

ฝ่าย 

1   15 - -   

  

4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้า

ส านักงาน 

1   5 - -   

  

5) ปรับแก้ (ร่าง) ตามขอ้เสนอแนะของหัวหน้า

ส านักงาน 

1   15 - -   

  

6) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประชุมตอ่รอง

ผู้อ านวยการ 

1   5 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  
7) ปรับแก้เอกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะ
ของรองผู้อ านวยการ 

1 ตน้ฉบับเอกสารการประชุม 15 - -   

 
2.6.3 ประสานงานเพื่อหาหอ้ง
ประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม 

  1   5 - -   

 

2.6.4 จัดท าบันทึกข้อความเชญิ
ประชุมพร้อมสง่ให้ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

  1   15 - -   

 

2.6.5 ส าเนาและจัดท ารูปเล่ม

เอกสารประกอบการประชุม 

  1   - 4 -   

 

2.6.6 จัดท า Power point เพื่อ

น าเสนอในท่ีประชุม 

  1   - 2 -   

 
2.6.7 จัดท ารายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม   1   30 - -   

 

2.6.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมใน

ระบบ e-office 

  1   5 - -   

 
2.6.9 ประสานผู้เข้าประชุม   1   30 - -   

 
2.6.10 ด าเนนิการและบันทึกการ
ประชุม 

  1   - 3 -   

 

2.6.11 สรุปมตกิารประชุมแบบยอ่

และ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ 

  1   - 3 -   

 

2.6.12 สรุปรายงานประชุม    1 รายงานประชุมช้ีแจงแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏบัิตงิานและ
ควบคุมภายใน 

- - 1   

รวม 55 1 4 100 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.7 จัดท าคู่มือการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.7.1 ค้นควา้ ศกึษา และวิเคราะห์

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายในจากแหลง่อื่นๆ  

  1 ข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

- 1 -  

2.7.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

1) ออกแบบเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 (ร่าง) เล่มคู่มอื - 1 -   

 

2) จัดท าเนื้อหาในเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 

  

- 6 - 

  

  

3) จัดท ารูปเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 

  

- 2 - 

  

  

4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคู่มอืการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

1 

  

- 1 - 

  

  

5) เสนอเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

หัวหน้าฝ่ายพจิารณา 

1 

  

5 - - 

  

  

6) ปรับแก้เล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย  

1   30 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

7) เสนอเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

  

8) ปรับแก้เล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

1   15 - -   

  

9) เสนอเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในให้

รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

  

10) ปรับแก้เล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - -   

  

11) เสนอเล่มคู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในต่อ

ผู้อ านวยการพจิารณาเห็นชอบ 

1 คู่มอืการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

5 - -   

 

2.7.3 เผยแพร่คูม่อืการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

จัดแปลงไฟลเ์อกสารเป็นไฟล ์pdf และน าส่ง IT 

เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

1 ไฟลเ์อกสารเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ 

20 - -  

รวม 40 5 1 100 
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.8 จัดอบรมให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน

ให้กับบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องท้ังในระดับ

หนว่ยงาน (1 ครัง้/ปี) 

 

2.8.1 จัดท ากิจกรรมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

1)  จัดท า (ร่าง) กิจกรรมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1   - 2 -   

2) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

หัวหน้าฝ่ายพจิารณา 

1   5 - -   

 

3) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

1   15 - -   

  

4)  เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

  

5) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

1   10 - -   

  

6) เสนอ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้

รองผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

7) ปรับแก้ (ร่าง) กิจกรรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

1   10 - -   

  

8) เสนอกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน ให้ผู้อ านวยการ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1 โครงการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ 

5 - -   

 

2.8.2 ตดิตอ่และประสานวิทยากร 1) หารายชื่อวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายใน 

1 รายช่ือวทิยากร - 1 -   

  

2)  เสนอชื่อวิทยากรตอ่ผู้บริหารให้ความ

เห็นชอบ 

1   5 - -   

  
3) ประสานวิทยากรด้วยวาจา 1   30 - -   

  
4) จัดท าหนังสอืเชญิวิทยากร 1 หนังสือเชญิ 15 - -   

  
5) ประสานขอเอกสารประกอบการอบรม 1 เอกสารประกอบการอบรม 30 - -   

 
2.8.3 จัดเตรียมการจัดอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1) จองหอ้งประชุม 1 ห้องประชุม 5 -  -    

 
2) สั่งอาหารวา่ง 1 อาหารวา่ง 5 - -   

 

3) จัดท าบันทึกข้อความขอเชญิบุคลากรเข้า

อบรม 

1 บันทึกข้อความ 15 - -   

 
4) นัดหมายการประชุมในระบบ 1 จ านวนผู้เข้าอบรม 5 - -   

 
5) จัดท ารายช่ือผู้เข้าอบรม 1 เอกสารลงทะเบียน 15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

6) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

อบรม 

1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 15 - -   

  

  

7) ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสาร

ประกอบการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 เอกสารการประกอบการ

อบรม 

- 4 -   

 

2.8.4 ด าเนนิการกจิกรรมการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

ด าเนนิกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน และแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรม 

1   - 3 -   

 

2.8.5 ประเมินผลและสรุปการ

อบรมกิจกรรมการสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

  1 สรุปผลการจัดกิจกรรม - 3 -   

รวม 15 2 2 100 

2.9  ตดิตามและ

สรุปผลการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน (ปย.2)  

หมายเหตุ : ตามไตร

มาส 

2.9.1  จัดท าบันทึกเพื่อติดตามผล

การด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

  4  บันทึกเพื่อติดตามผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

- 1 -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

4 คร้ังต่อปี 

2.9.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์

รายงานผลตามการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

  4 ข้อมูลผลการด าเนนิงาน - - -  

 

2.9.3 ประสานงานด้วยวาจากับ

ผู้รับผิดชอบงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข

ผลการด าเนนิงาน  

  4   20 1 -   

 

2.9.4 สรุปผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตาม

แบบฟอร์มทีก าหนด  

  4 สรุปผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

- - -   

รวม - - 1    100  

2.10 จัดท ารายงานผล

การด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายในของ

หนว่ยงาน   

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.10.1 รวบรวมรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

  1 ข้อมูลรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

30 - -   

2.10.2 จัดท าเล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

1) จัดท าเนื้อหาในเล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 เนื้อหาของรายงาน -  3 -    
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

2) จัดท า (ร่าง) รูปเล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 (ร่าง) เล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

 30  -  -        

  
3) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษร 1   30 - -   

  

4) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายในให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

1   5 - -   

  

5) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ

ของหัวหนา้ฝ่าย  

1   15 - -   

  

6) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายในให้หัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการพจิารณา 

1   5 - -   

  

7) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ

ของหัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ 

1   15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

8) เสนอ (ร่าง) เล่มรายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายในให้รองผู้อ านวยการ

พจิารณา 

1   5 - -   

  

9) ปรับแก้ (ร่าง) เล่มรายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ

ของรองผู้อ านวยการ 

1   15 - -   

  

10) เสนอเล่มรายงานผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายในต่อผู้อ านวยการเห็นชอบ 

1   5 - -   

 

2.10.3 เผยแพร่รายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน (1 ครัง้/ปี) 

จัดพิมพเ์ล่มรายงานผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน แปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf 

และส่ง IT เผยแพร่ในเว็บไซต ์

1 ข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ 5 - -   

รวม 40 5 - 100 

2.11 รายงานผลการ

ด าเนนิงานการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน   

หมายเหตุ : ตามไตรมาส 

2.11.1 จัดท าเอกสารน าเสนอวาระ

เข้าท่ีประชุมบุคลากร/

คณะกรรมการบริหารหนว่ยงาน (2 

รอบ/ครัง้) 

  4   - 1 -  
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

หนว่ยนับ : ครัง้ 

4 คร้ังต่อปี 

2.11.2 จัดท าเอกสารการประกอบ

วาระ (2 รอบ/ครัง้) 

1) จัดท า (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระการ

รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

4 ร่าง) เอกสารการประกอบ - 2 -   

  

2) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ

รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในต่อ

หัวหน้าฝ่าย 

4   20 - -   

  

3) ปรับแก้ (ร่าง) รายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิาน

และควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของ

หัวหน้าฝ่าย 

4   40 - -   

  

4) เสนอ (ร่าง) เอกสารการประกอบวาระ

รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายในต่อ

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

4   20 - -   

  

5) ปรับแก้รายงานผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของหัวหนา้

ส านักงานผู้อ านวยการ 

4 เอกสารการประกอบวาระ 40 - -   

 

2.11.3 ส่งเอกสารประกอบวาระการ

ประชุมต่อฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

   4   20 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.11.4 รายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในท่ี

ประชุมบุคลากรและผู้บริหาร 

  4 รายงานผลการด าเนนิงาน

การพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและ

ควบคุมภายใน 

- 4 -   

 

2.11.5 จัดท าบันทึกข้อความ

รายงานผลการด าเนนิงานการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุมภายในต่อ

กองนโยบายและแผน 

  4 - 1 -   

รวม 20 3 1 100 

2.12 ประเมิน

กระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน  

หนว่ยนับ : ครัง้ 

1 คร้ังต่อปี 

2.12.1 ตรวจสอบผลการด าเนนิงาน

ตัวช้ีวัดตามกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

  

1 ผลการตรวจสอบ 15 - -   

2.12.2 วเิคราะห์ปัญหาและ

อุปสรรคของการด าเนนิงานตัวช้ีวัด

ตามกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

  

1 

  

- 1 -   

 

2.12.3 จัดท า (ร่าง) แบบประเมิน

กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

1) ก าหนดกรอบการประเมิน/ประเด็นการ

ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1   15 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

  

2) จัดท า (ร่าง) การประเมิน/ประเด็นการ

ประเมินกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุมภายใน 

1 (ร่าง) แบบประเมิน

กระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

15 - -   

  

3) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

1   5 - -   

  

4) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในตามขอ้เสนอแนะของหัวหนา้ฝ่าย 

1 

  

10 - -   

  

5) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ

พจิารณา 

1 

  

5 - -   

  

6) ปรับแก้แบบประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในตามขอ้เสนอแนะของหัวหนา้ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

1 

  

10 - -   

  

7) เสนอแบบประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุม

ภายในตอ่รองผู้อ านวยการเห็นชอบ 

1 

  

5 - -   
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กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง รายละเอียดกจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช ้

สัดส่วน 
ความถี ่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

 

2.12.4 ส าเนา และแจกแบบประเมิน

กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

  

1 จ านวนแบบประเมินท่ีแจก 30 - -   

 

2.12.5  รวบรวม ลงรหัสแบบ

ประเมิน และกรอกข้อมูลการ

ประเมินลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 

  

1 ข้อมูลการประเมินลงใน

โปรแกรม 

- 2 -   

 

2.12.6 วเิคราะห์และสรุปผลการ

ประเมินกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน 

  1 สรุปผลการประเมิน

กระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

- 3 -   

 
2.12.7 รายงานสรุปผลการประเมิน

กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายในตอ่ผู้อ านวยการ 

  1 รายงานสรุปผลการประเมิน

กระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานและควบคุม

ภายใน 

5 - -   

 
  

 
  

 
  

รวม 55 - 1 100 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 45 - 22   
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3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เรื่องที่ต้องติดต่อ ความถี ่

3.1 - - - 

3.2 - - - 

3.3 - - - 

3.4 - - - 

3.5 - - - 

3.6 - - - 

3.7 - - - 

3.8 - - - 

3.9 - - - 

3.10 - - - 

3.11 กองนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนนิงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน ครัง้/ปีงบประมาณ 

3.12 - - - 

 

4. คุณสมบัตปิระจ าต าแหนง่งาน 

4.1 คุณวุฒกิารศึกษา 

4.2 ประสบการณ์ท างาน 
 

5. สรุปเวลาที่ใชท้ั้งหมด จ านวน      45      นาที/ .....-...... ชั่วโมง/       22        วัน 

ลงนาม   นายกษิดศิ  คงปาน            ลงนาม  นางสาวจิตรานุช  เวสา     ลงนาม   นางสาวสุลาวัลย ์ พนัธ์ศรี 

ต าแหนง่   นกัวิชาการศกึษา   ต าแหนง่   หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ   ต าแหนง่   หัวหน้าส านกังานผูอ้ านวยการ 

                     ผู้จัดท า        ผู้ควบคุม                                                                            ผู้อนุมัติ 
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5.4.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

  

(1)  กิจกรรมจัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 01 

งาน ..........ควบคุมภายใน..........  กิจกรรมหลัก ...จัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน.......... 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเขา้ใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถงึระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน

และควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ทบทวนโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) วิเคราะห์ความส าเร็จของกจิกรรมที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

 2) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการ 

    3.2 จัดท า(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน  อาทิ เกณฑ ์EdPEx ,ระเบียบสตง. 

 2) ศึกษาข้อมูลตัวอย่างการพัฒนากระบวนการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางเว็บ ที่เก่ียวข้องกับการ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 3) วิเคราะห์หลักการและเหตุผลในการจัดโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 

 4) ก าหนดกจิกรรม ระยะเวลา ตัวชีว้ัดความส าเร็จ งบประมาณ 

 5) เสนอ (ร่าง)  โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้หัวหน้า

ฝ่าย พิจารณา 
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 6) ปรับแก้(ร่าง)โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 7) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้หัวหน้า

ส านักงาน พิจารณา 

 8) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 9) เสนอ(ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้รอง

ผู้อ านวยการ พิจารณา 

 10) ปรับแก้ (ร่าง) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

      3.3 เสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้ผู้อ านวยการ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 



 
 

361 

 
 



362 
 

362
 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาที/ 6 ช่ัวโมง/ 1 วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(2)  กิจกรรมจัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 02 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก ...จัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน.......... 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

     1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท านโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท า(ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

และควบคุมภายใน 

 2) ก าหนด (รา่ง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    3.2 เสนอพิจารณา/ตรวจสอบ 

 1) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้หัวหน้า

ฝ่ายพิจารณา 

 2) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 3) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้

หัวหน้าส านักงาน 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 



364 
 

364 

 
 

 4) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 5) เสนอ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

 6) ปรับแก้ (ร่าง) นโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการพจิารณา 

 7) เสนอนโยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ให้ผู้อ านวยการ

พิจารณาลงนาม 

    3.3 จัดท าบันทึกเผยแพรน่โยบายการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

1) จัดท าบันทึกเผยแพร่นโยบาย/แจ้งให้บุคลากรรับทราบ  

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 50 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(3)  กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 03 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก ...แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน.......... 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

และควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ส ารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ 

 1) ส ารวจรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ 

    3.2 จัดท า (รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 1) พิมพ์ค าสั่งลงในแบบฟอร์ม 

 2) เสนอ (รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าฝ่ายพิจารณา 

 3) ปรับแก ้(รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอ (รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้หัวหน้าส านักงานพิจารณา 

 5) ปรับแก ้(รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 6) เสนอ (รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

 7) ปรับแก ้(รา่ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.3 เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาลงนาม 

1) จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุ เคราะห์ผู้อ านวยการเพื่อลงนามในค าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการฯ 
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2) จัดท าบันทึกข้อความส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 55 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ - วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(4)  กิจกรรมจัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท าแนวทางและปฏิทนิการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน   

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 04 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก ...จัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน.......... 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าแนวทางและปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง   

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 จัดท า (รา่ง) แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทนิการด าเนินงาน 

 2) จัดท า (รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน 

 3) เสนอ (รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ให้หัวหน้างาน พิจารณา 

 4) ปรับแก ้(รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้างาน 

 5) เสนอ (รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ให้หัวหน้าส านักงาน พิจารณา 

 6) ปรับแก ้(รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 7) เสนอ (รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ให้รองผู้อ านวยการ พิจารณา 

 8) ปรับแก ้(รา่ง) แนวทางการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.2 จัดท าปฏิทนิการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) ศึกษาแนวทาง/ทบทวนปฏิทนิการด าเนินงาน 

 2) จัดท า (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน 

 3) เสนอ (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ให้หัวหน้าฝ่าย พิจารณา 
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 4) ปรับแก ้(รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 5) เสนอ (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ให้หัวหน้าส านักงาน พิจารณา 

 6) ปรับแก ้(รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 7) เสนอ (รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ให้รองผู้อ านวยการพจิารณา 

 8) ปรับแก ้(รา่ง) ปฏิทนิการด าเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

 9) เสนอปฏิทินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้ผู้อ านวยการ

พิจารณาเห็นชอบ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 45 นาที/ 2 ช่ัวโมง/ 2 วนั  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(5)  กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทินพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง 

และปฏิทนิพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 05 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง

และปฏิทนิพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน……. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

แนวทางและปฏิทนิพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

     1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและปฏิทิน

พัฒนา/ปรับปรงุกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถงึระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางและ

ปฏิทนิพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผดิชอบที่

มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ก าหนดประเด็นการประชุม 

 1) ยกร่างประเด็นการประชุม 

 2) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย 

 3) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อผู้อ านวยการหัวหน้าส านักงาน 

 5) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อ านวยการ 

 7) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.2 จัดท าต้นฉบับเอกสารการประชุม 

 1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม 

 2) เสนอ (รา่ง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 

รหั

ส

หน่

วย

งา

น 

รหั

ส

ฝ่า

ย 

งา

น 



377 

 

377 

 
 

 3) ปรับแก ้(รา่ง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอ (รา่ง) เอกสารการประชุมต่อหัวหน้าส านักงาน 

 5) ปรับแก ้(รา่ง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 6) เสนอ (รา่ง) เอกสารการประชุมต่อรองผู้อ านวยการ 

 7) ปรับแกเ้อกสารการประชุมตามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม 

    3.4 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 

    3.5 ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม 

    3.6 จัดท า Power point เพื่อน าเสนอในที่ประชุม 

    3.7 จัดท ารายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

    3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office 

    3.9 ประสานผู้เข้าประชุม 

    3.10  ด าเนินการและบันทึกการประชุม 

    3.11  สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ 

    3.12  สรุปรายงานประชุม  

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 55 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 4 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(6)  กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 06 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก …….จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน……. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเขา้ใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ก าหนดประเด็นการประชุม 

 1) ยก (ร่าง) ประเด็นการประชุม 

 2) เสนอ (รา่ง) ประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย 

 3) ปรับแก ้(รา่ง) ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อหัวหน้าส านักงาน 

 5) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

 6) เสนอร่างประเด็นการประชุมต่อรองผู้อ านวยการ 

 7) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.2 จัดท าต้นฉบับเอกสารการประชุม 

 1) ยก (ร่าง) เอกสารการประชุม 

 2) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าฝ่าย 

 3) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 

 4) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อหัวหน้าส านักงาน 
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  5) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงาน 

  6) เสนอร่างเอกสารการประชุมต่อรองผู้อ านวยการ 

  7) ปรับแกต้ามข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

    3.3 ประสานงานเพื่อหาห้องประชุม/อาหารและเครื่องดื่ม 

    3.4 จัดท าบันทึกข้อความเชิญประชุมพร้อมส่งให้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป 

    3.5 ส าเนาและจัดท ารูปเล่มเอกสารประกอบการประชุม 

    3.6 จัดท า Power point เพื่อน าเสนอในที่ประชุม 

    3.7 จัดท ารายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

    3.8 นัดหมายผู้เข้าประชุมในระบบ e-office 

    3.9 ประสานผู้เข้าประชุม 

    3.10 ด าเนินการและบันทึกการประชุม 

    3.11 สรุปมติการประชุมแบบย่อและ(ร่าง)บันทึกข้อความแจ้งมติ 

    3.12 สรุปรายงานประชุม  

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอืน่ มีจ านวน - หน่วยงาน 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 55 นาที/ 1 ช่ัวโมง/ 4 วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช ้จ านวน 1 ฟอร์ม  

 

 

 

   ลงนาม นายกษิดิศ  คงปาน ลงนาม นางสาวจิตรานุช เวสา ลงนาม นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

             ผู้จัดท า      ผู้ควบคุม                                                  ผู้อนุมัติ 

 

 

 

(7)  กิจกรรมจัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

ชื่อ ...........นายกษดิิศ................. นามสกุล ........คงปาน.......... รหัสเอกสาร WI – AC - PQ – IC - 07 

งาน .........ควบคุมภายใน.........  กิจกรรมหลัก …….จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน……. 

ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ชื่อ นางสาวจิตรานุช นามสกุล เวสา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

แก้ไขครั้งที ่.............. วันที่แก้ไข ............................................. วันประกาศใช้ .................................... 

1. วัตถุประสงค์ 

    1.1 เพื่อให้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการจัดท าคูม่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

    1.2 เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายใน 

2. ขอบเขตงาน 

    ครอบคลุมถงึระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

และควบคุมภายใน ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กจิกรรมรอง / รายละเอียด) 

    3.1 ค้นคว้า ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและ

ควบคุมภายในจากแหล่งอื่นๆ 

    3.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 1) ออกแบบเล่มคูม่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 2) จัดท าเนือ้หาในเล่มคูม่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 3) จัดท ารูปเล่มคูม่ือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายใน 

 4) ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม

ภายใน 

 5) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้หัวหน้าฝ่าย

พิจารณา 

 6) ปรับแก้เล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่าย 
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 7) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้ หัวหน้า

ส านักงานผู้อ านวยการพจิารณา 

 8) ปรับแก้เล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 9) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้รอง

ผู้อ านวยการพจิารณา 

 10) ปรับแก้เล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในตาม

ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการ 

 11) เสนอเล่มคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในต่อผู้อ านวยการ

พิจารณาเห็นชอบ 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกจิกรรมรอง / รายละเอียด) 






