กระบวนงาน (Work Flow) ของ
กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กระบวนการสรางคุณคา 6 กระบวนการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การกําหนดทาทีความรวมมือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส
การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายป
การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

กระบวนงาน การกําหนดท่าทีความร่ วมมือเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
ลําดับที

1
2

3

4

รายละเอียดขันตอน

สร.1 สร.2 สว. ศส. สม. สท. สบก.

ผศอ.

6

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ

ถูกต้อง, ความเชียวชาญงานของ
เจ้าหน้าที

ตรวจสอบ สื บค้น รวบรวม ข้อมูลพิจารณา/วิเคราะห์
เบืองต้น รวมถึงเพือเตรี ยมดําเนินการขันต่อไป โดย
กรณี ทีใช้ขอ้ มูลทีมีอยูแ่ ล้วเพือทําการวิเคราะห์ได้ จะ
ข้ามไปพิจารณาดําเนินการตามข้อ 4.
พิจารณาดําเนินการตามข้อหนึงข้อใดต่อไปนี
3.1 จัดประชุมผูเ้ กียวข้องเพือระดมความเห็น
3.2 ขอความเห็นจากหน่วยงานภายใน สศอ.
3.3 ขอความเห็นจากหน่วยงานทีเกียวข้อง

3.2
3.1

ความถูกต้องและตรงประเด็นของ
ข้อมูลทีได้รับ ความเชียวชาญ
ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ความเข้าใจในงานของเจ้าหน้าทีและ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็ น
สําคัญ

N

วิเคราะห์ ประมวลผลข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น และจัดทําเป็ นแนวทาง/
มาตรการได้ถูกต้อง เหมาะสม และทัน
ก ําหนดเวลา

เสนอเรื องขอความเห็นชอบทันตาม ผูบ้ ริ หารเห็นชอบ
เวลาทีถูกก ําหนดไว้สาํ หรับเรื องนัน ๆ

เสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร สศอ. / อก.
รวมทังปรับปรุ งแก้ไข (หากมี)

Y

Y

สามารถนําไปใช้ได้จริ ง

แจ้งผลให้ผเู้ กียวข้องทราบ/ปฏิบตั ิแล้วแต่กรณี

คกก. หมายถึงคณะกรรมการกํากับดูแลงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม มี ปกอ.เป็ นประธาน และ รวอ.เป็ นทีปรึ กษา

เริ มต้น/สิ นสุ ด

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงานได้
ถูกต้อง และก ําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานขันต่อไปได้อย่างเหมาะสม

ความน่าเชือถือของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เช่น 3.1 จํานวนผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
ตําแหน่ง ความเชียวชาญเฉพาะด้าน เสียทีครอบคลุมทุกด้านทีเข้าร่ วมประชุม
และความเข้าใจในประเด็น
(ครบตามทีเชิญ)
3.2และ3.3 หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานทีเกียวข้องให้ความเห็น
ครอบคลุมครบถ้วนและส่งตามกําหนด

3.3

สรุ ปผลการประชุม/รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ วิเคราะห์
ประมวลผลข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโดยละเอียด
ก ําหนดท่าที/จัดทําแนวทางความร่ วมมือฯ

สัญลักษณ์

ตัวชีวัดและค่ าเป้ าหมาย ในการกํากับ
ควบคุม กระบวนการ
ผูร้ ับบริ การเป็ นผูก้ ําหนด

รับเรื อง- นโยบายจาก ผศอ. / ผูบ้ ริ หาร อก./
หน่วยงานทีเกียวข้องเช่น พณ. กต.

N
5

รปอ.หศอ./
คกก*/ปกอ./ หน่วยงานที
เกียวข้อง
รวอ.

ดําเนิ นการ

พิจารณา

เชื อมโยง

ผูเ้ กียวข้องได้รับข้อมูลอย่างทัวถึง

กระบวนงาน การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน
ลําดับที

รายละเอียด/ขันตอน

ศส.

สร.1 สร.2 สร.3

สว. ผู้บริหาร ผศอ. /รปอ. ข้ อกําหนดทีสําคัญ

ส่งผล ดัชนี อุตสาหกรรม

1

สํารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
และอาจทําการสัมภาษณ์ผูท้ ีเกียวข้อง

2

ประมวลผล โดยใช้เครื องมือทางสถิติหรื อ
เศรษฐศาสตร์

3

วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา

4

เรี ยบเรี ยง และนําเสนอตามลําดับ

-วันทีส่งมอบข้อมูล
ดัชนี อุตสาหกรรม
-สถิติอุตสาหกรรม

N
Y

N

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ศส. ส่งดัชนี อุตสาหกรรมให้ภายในวันที 29 ของแต่ละ
เดือน

สร.1 สร.2 ส่งภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาให้
สว. ภายในวันที 3 ของทุกเดือน สว. จัดทําภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวม และนําเสนอ ผศอ.
ภายใน 3-5 วันทําการ

Y
5

ตัวชีวัดและค่ าเป้าหมายในการกํากับควบคุม
กระบวนการ

วันทีเผยแพร่

หลังจาก ผศอ.ลงนามหรื อ รปอ.หศอ.เห็ นชอบและ
ศส. เผยแพร่ ภายในวันที 15 ของเดือนถัดไป

สัญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส
ลําดับที

รายละเอียด/ขันตอน

ศส.

สร.1 สร.2 สร.3

สว. ผู้บริหาร ผศอ. /รปอ. ข้ อกําหนดทีสําคัญ

ส่งผล ดัชนี อุตสาหกรรม

1

สํารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
และอาจทําการสัมภาษณ์ผูท้ ีเกียวข้อง

2

ประมวลผล โดยใช้เครื องมือทางสถิติหรื อ
เศรษฐศาสตร์

3

วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา

4

เรี ยบเรี ยง และนําเสนอตามลําดับ

-วันทีส่งมอบข้อมูล
ดัชนี อุตสาหกรรม
-สถิติอุตสาหกรรม

ศส. ส่งดัชนี อุตสาหกรรมให้ภายในวันที 29 ของแต่ละ
เดือน

N
Y

N
Y

5

ตัวชีวัดและค่ าเป้าหมายในการกํากับควบคุม
กระบวนการ

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

วันทีเผยแพร่

สร.1 สร.2 ส่งภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาให้
สว. ในวันที 7 ของเดือนที 2 , 5 , 8 และ 11 สว.
จัดทําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวม และ
นําเสนอ ผศอ. ใน วันที 14 ของเดือนที 2 , 5 , 8 และ 11
หลังจาก ผศอ.ลงนามเห็ นชอบ ศส. เผยแพร่ ในวันที
20 ของเดือนที 2 , 5 , 8 และ 11

สัญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายปี
ลําดับที

รายละเอียด/ขันตอน

ศส.

สร.1 สร.2 สร.3

สว. ผู้บริหาร ผศอ. /รปอ. ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ

ส่งผล ดัชนี อุตสาหกรรม

1

สํารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ
และอาจทําการสัมภาษณ์ผูท้ ีเกียวข้อง

2

ประมวลผล โดยใช้เครื องมือทางสถิติหรื อ
เศรษฐศาสตร์

3

วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงพรรณนา

4

เรี ยบเรี ยง และนําเสนอตามลําดับ

-วันทีส่งมอบข้อมูล
ดัชนี อุตสาหกรรม
-สถิติอุตสาหกรรม

N
Y

N
Y

5

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

วันทีเผยแพร่

ตัวชีวัดและค่ าเป้าหมายในการกํากับควบคุม
กระบวนการ
ศส. ส่งดัชนี อุตสาหกรรมให้ภายในวันที 29 ของแต่ละ
เดือน

สร.1 สร.2 ส่งภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาให้
สว. ในวันที 7 ของเดือนธันวาคม สว. จัดทําภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวม และนําเสนอ ผศอ.
ใน วันที 14 ของเดือนธันวาคม
หลังจาก ผศอ.ลงนามเห็ นชอบ ศส. เผยแพร่ ในวันที
20 ของเดือนธันวาคม

สัญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
ลําดับที

รายละเอียดขันตอน

1

รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทีส่ งกลับ

2
3

โทรตามแบบสอบถามทียังได้ไม่ครบตามจํานวน
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ความสอดคล้อง
ของข้อมูล

4

บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

5

จัดทํา Print out และ Warning List

6

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลและแก้ไข

7

คํานวณค่าดัชนีอุตสาหกรรมขันต้น

8

ตรวจความน่าเชือถือของดัชนีทีคํานวณได้

9

คํานวณค่าดัชนีอุตสาหกรรม ครังที 2

คณะอนุกรรมก ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรม
หน.กลุ่ม ผอ.ศส. ารดัชนี

กลุ่ม

ผศอ.

ข้อก ําหนด

จํานวนแบบ
ครบตามจํานวน
ถูกต้องและครบทุก
คําถาม

ตัวชีวัด

ร้อยละ100
ร้อยละ100

อ่านได้ชดั เจน
ครบ ถูกต้องทุกช่อง

ร้อยละ100

วันทีคํานวณ

ทุกวันที 21

วันทีคํานวณ

ทุกวันที 25

Y

10 ตรวจสอบความน่าเชือถือของดัชนีทีคํานวณได้
11 จัดทํากราฟและสรุ ปค่าดัชนีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมและ
กลุ่มอุตสาหกรรม

จัดทําตารางประกอบและจัดหน้าต้นฉบับสําหรับการ
12 พิมพ์เอกสาร

อุตสาหกรรมและ
กลุ่มอุตสาหกรรม

13 ตรวจสอบความถูกต้องตัวเลข

อุตสาหกรรมและ
กลุ่มอุตสาหกรรม

14 ประชุมคณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม

ภายในวันทีก ําหนด ภายในวันที 28

15 เผยแพร่ ดชั นีทาง Internet

ภายในวันทีก ําหนด

สัญลักษณ์

เริ มต้น/สิ นสุ ด

0

ดําเนินการ

พิจารณา

เอกสารอ้างอิง

ร้อยละของ
จํานวนแบบที
ได้รับ
ข้อมูลจากแบบสํารวจ

เชือมโยง

กระบวนงาน จัดทําข้ อเสนอนโยบาย/แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงมหภาค
ลําดับ

รายละเอียดขันตอน

1

1.1 รับเรื อง-นโยบายจาก ผศอ./ผูบ้ ริ หาร อก./หน่วยงานที
เกียวข้อง
1.2 ริ เริ ม-นโยบาย ร่ วมก ับหน่วยงานทีเกียวข้องเสนอ
นโยบาย

2

ตรวจสอบ สืบค้น รวบรวม ข้อมูลพิจารณา/วิเคราะห์
เบืองต้น รวมถึงเพือเตรี ยมดําเนินการขันต่อไป โดยกรณี
ทีใช้ขอ้ มูลทีมีอยูแ่ ล้วเพือทําการวิเคราะห์ได้ จะข้ามไป
พิจารณาดําเนินการตามข้อ 4.

3

พิจารณาดําเนินการตามข้อหนึงข้อใดต่อไปนี
3.1 ขอความเห็นจากหน่วยงานภายใน สศอ.
3.2 ขอความเห็นจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
3.3 จัดประชุมผูเ้ กียวข้อง

4

สรุ ปผลการประชุม/รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ วิเคราะห์
ประมวลผลข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโดยละเอียด ก ําหนด
นโยบาย/แนวทาง/ความคิดเห็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม

5

สร.1 สร.2 สร.3 สว. สท. สม. สบก. สป. ศส. ผศอ.
1.2 ริ เริ ม

1.1 รับเรื อง

ตัวชี วัดและค่ าเป้ าหมาย ในการ
กํากับควบคุม กระบวนการ
การดําเนินการตามขันตอน ครบถ้วน
ถูกต้อง และรวดเร็ว

ความเชียวชาญของเจ้าหน้าที ความ -ก ําหนดแนวทางในการดําเนินงานขัน
น่าเชือถือของแหล่งข้อมูล และ
ต่อไปอย่างเหมาะสม
ความทันสมัยของข้อมูล
-ข้อมูลทีได้มีความถูกต้องและทันสมัย

3.1

3.3

3.2

N

N

N

นําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หาร สศอ. / อก.
รวมทังปรับปรุ งแก ้ไข (หากมี)
แจ้งผลให้ผเู ้ กียวข้องทราบ/ปฏิบตั ิแล้วแต่กรณี

สั ญลักษณ์

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
รับเรื อง/ริ เริ ม และดําเนินการ
มอบหมาย/ส่งมอบ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

Y

6

รปอ.หศอ./ หน่ วยงาน
ปกอ./รวอ. ทีเกียวข้อง

เริ มต้น/สิ นสุ ด

ดําเนิ นการ

พิจารณา

ความน่าเชือถือของข้อมูลทีได้ทงใน
ั
ด้านปริ มาณ และคุณภาพ อาทิ
จํานวน หน่วยงานทีให้ขอ้ มูล
ครบถ้วน และหน่วยงานทีให้ขอ้ มูล
มีความเชียวชาญในด้านทีเกียวข้อง

3.1 และ3.2 หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานทีเกียวข้องให้ความเห็น
ครบถ้วนตามก ําหนดเวลา
3.3 มีผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียทีเกียวข้องเข้าร่ วมประชุมครบ

มีความเชียวชาญและความสามารถ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมถึงมีการ
นําเสนอ นโยบาย/แผนงานทีตรง
ประเด็น และเข้าใจง่าย

วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทีได้ เพือ
จัดทําข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และ
นโยบาย/แผนงานได้ ตรงประเด็นและ
เข้าใจได้ง่าย

นําเสนอขอความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริ หาร

ผูบ้ ริ หารเห็นชอบ

ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ผูเ้ กียวข้องนํานโยบาย/แผนไปใช้ได้ทนั
ตามเวลาทีก ําหนด

Y

กระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
การบริการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขาย
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการประจําป
การเบิกจายคาจางที่ปรึกษา
การฝกอบรม

กระบวนงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ลําดับที

รายละเอียดขันตอน

หน่ วยงาน
ภายใน สศอ.

สบก.

ผศอ./
รศอ.

รปอ.หศอ./
ปกอ./รวอ.

1 .ลงทะเบียนรับเรื องในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

หน่ วยงาน
ทีเกียวข้ อง

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ลงรับเรื องในระบบตาม
รายละเอียดทีก ําหนด
อย่างรวดเร็ ว

ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายใน
การกํากับควบคุม กระบวนการ

ภายใน 1 วันทําการ

2 กลันกรองและคัดแยกเรื องตามความรับผิดชอบ
ก่อนนําเสนอผูบ้ ริ หาร

3 ผูบ้ ริ หารพิจารณาสังการ
4 หน่วยงานภายใน สศอ. ทีรับผิดชอบรับเรื องทาง

ภายใน 1 วันทําการ
ถูกต้อง

ส่ งภายใน 1 วันทําการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือดําเนินการตามคําสังการ

หน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินการ
ตามทีสังการ

5 หน่วยงานภายใน สศอ. ส่ งเรื องเสนอผูบ้ ริ หาร (ผ่าน สบก. ทาง

ถูกต้องทันเวลา

ภายใน 1 วันทําการ

ทันเวลา

ภายใน 1 วันทําการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส์)

6 ผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนาม

ลงนาม
สังทบทวน/แก้ไข

7 สบก. ส่ งเรื องลงระบบสารบรรณให้หน่วยงานภายนอก
สศอ. ทีเกียวข้อง(ลงข้อมูลตามทีระบบกาํ หนด)
สัญลักษณ์

เริ มต้น/สิ นสุ ด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การบริการซ่ อมบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เครือข่าย
ลําดับที

1

2
3

รายละเอียด/ขันตอน

5

หน่วยบริ การย่อยของบริ ษทั ฯ
ทีมาปฏิบตั ิงานที สศอ.(MA)

ศส.

ผูใ้ ช้บริ การภายใน สศอ.(User) โทรแจ้ง จนท. ศส. ทีหมายเลข 4395 เมือประสบปัญหาการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื อข่าย

บริ ษทั ทีได้รับการว่าจ้าง
ปฏิบตั ิงานภายนอก สศอ.
(MA)

ข้อก ําหนดที
สําคัญ

ตัวชีวัดและค่าเป้ าหมาย
ในการกํากับควบคุม
กระบวนการ

เอกสารอ้างอิง

สะดวก รวดเร็ว

จนท. ศส. รับแจ้งเปิ ด service report ให้ จนท. MA ไปดําเนินการแก้ไขตามลําดับ/
ความสําคัญเร่ งด่วน
จนท. MAรับใบสังงานและจะต้องพิจารณาดําเนินการว่าแล้วเสร็จทันทีหรื อไม่ดงั นี
3.1การแก้ไขสามารถดําเนินการได้ ณ จุดทีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื อข่ายตังอยู่ (ข้าม
ไปดําเนินการขันตอนที 4)
3.2 พิจารณาแล้วไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ ณ จุดทีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตงอยู
ั ต่ อ้ ง
แจ้ง ศส. เพือนําคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาที ศส. และ จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทีมี
ประสิ ทธิภาพเท่าเทียมหรื อสูงกว่าไปให้ผใู้ ช้บริ การ สํารองใช้แทนและดําเนินการดังนี

4

หน่วยงาน
ภายในสศอ.
(User)

แบบฟอรม์ service
report
ไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ที
ภายใน 1 วันทําการ

แก้ได้ทนั ที
มีเครื องหรื อ
อุปกรณ์ให้
Userใช้งาน
ทดแทน

ต้องดีกว่าหรื อเท่ากับ
เครื องหรื ออุปกรณ์เดิม

3.2.1การแก้ไขจนแล้วเสร็จสามารถดําเนินการได้ ที ศส. (ข้ามไปดําเนินการขันตอนที 4)

ภายใน 3 วันทําการ

3.2.2 หากการแก้ไขไม่สามารถดําเนินการได้ภายใน ศส. จนท. MA ต้องแจ้ง User รับทราบ
พร้อมเพิมรายละเอียดในใบ Service ว่า ต้ องส่ งซ่ อม และแจ้ง จนท ศส. เพือขอนําออกไป
ซ่อมทีบริ ษทั MA (ภายนอก)

ภายใน 15 วันทําการ User ลงนาม
รับทราบ เพิมเติม
รายละเอียดว่า ต้อง
ส่งซ่อม

3.2.3 ถ้าไม่สามารถซ่อมได้อีกต่อไป จนท. MA แจ้ง ผูใ้ ช้บริ การและแจ้ง จนท.ศส เพือ
ตรวจสอบและประสาน สบก.(จนท.พัสดุ) เพือดําเนินการตามระเบียบพัสดุหรื อเงือนไข
สัญญา
จนท. MA แจ้ง ผูใ้ ช้บริ การ User ทราบผลการดําเนินงานและทดสอบการใช้งาน และลงชือ
ปิ ดงานในใบ Service Report
จนท. MA แจ้ง จนท. ศส. เพือตรวจสอบ

ลงนามรับทราบ
ลงนามรับทราบ
ถูกต้อง

สัญลักษณ์
เริ มต้น/สิ นสุ ด ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ลําดับที

รายละเอียด/ขันตอน

ตสน.

ตัวชี วัดและค่ า
คณะกรรมการ ผศอ. กรมบัญชี กลาง/ ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ทุก สํ านัก/ คณะทํางาน
เป้ าหมายในการกํากับ
สตง./ก.พ.ร./
ควบคุมภายใน บริ หารความเสี ยง
ศูนย์ /
ควบคุม กระบวนการ
คตป.
กพบ.ตสน. ระดับกรม และควบคุมภายใน

เอกสารอ้างอิง

1

สํารวจข้อมูลเบืองต้น

แบบสํารวจ

2

ประเมินระบบควบคุมภายใน

ภายในกันยายน

3

วิเคราะห์ ประเมินความเสี ยง

ครบทุกสํานัก

4

จัดทําแผนควบคุมภายในและบริ หาร
ความเสี ยง

ครบทุกสํานัก

5

ดําเนิ นการตามแผนควบคุมภายใน

ครบทุกสํานัก

9 สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม

6

ประสาน สํานัก/ศูนย์ เข้าตรวจ
ติดตามแผนการควบคุมภายในและ
บริ หารความเสี ยง

ครบทุกสํานัก

9 สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม

7

รายงานความก้าวหน้า ประเมินผล
การดําเนิ นควบคุมผลภายในและความ
เสี ยงคงเหลือ

ครบทุกสํานัก

2 ครัง

แบบ ปย.1-2
ปอ.2-3

8

สรุ ป ผลการตรวจและจัดทํารายงาน

ครบทุกสํานัก

9

แจ้งให้หน่วยงานทีเกียวข้องทราบ

ครบทุกสํานัก

10 เมษายน ,
30 กันยายน
10 เมษายน ,
30 กันยายน

แบบ ปอ.1 แบบ
ปส.
หนังสื อ

สัญลักษณ์
เริมต ้น/
สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

30 กันยายน /ผูบ้ ริ หาร
เห็นชอบ
9 สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม
9 สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม
แบบ ปย.1-2
และผูบ้ ริ หารเห็นชอบ ปอ.1-3 แบบ ปส.
รายงานควม
ก้าวหน้ารอบ 6
และ 12 เดือน
แผนการตรวจ
ประจําปี ตสน.

กระบวนงาน การจ ัดทําคําร ับรองการปฏิบ ัติราชการประจําปี

ลําดับ

กิจกรรม

สํ านัก/ คณะทํางาน
ศูนย์ /กลุ่ม ตัวชี วัด

กพบ.

คณะกรรม
การ กพบ.

ผศอ.

ข้ อกําหนด

1

ประสานการตังคณะทํางานจัดทําคํารับรองและ
จัดเก็บข ้อมูล

ทันเวลา

2

เสนอผู ้บริหาร แต่งตังคณะทํางาน

3

ประชุมพิจารณากําหนดกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการระดับกรม

4

จัดทําร่าง ตัวชีวัดและค่าเป้ าหมาย

ทันเวลา

5

เจรจาตัวชีวัด และค่าเป้ าหมาย

ทันเวลา

6

จัดทําเอกสารคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เอกสาร
ครบ

7

ลงนามคํารับรอง

ทันเวลา

ตัวชี วัด

เอกสารอ้ างอิง

ภายใน 30 คณะชุดเดียวกันกับคณะจัดทําและ
เก็บข ้อมูลคํารับรองระดับกรม
ก.ย.
บันทึกแต่งตัง โดยมี CCO เป็ น
ประธาน

กรอบการ ครบ 4 มิต ิ กรอบการประเมินผลประจําปี
ประเมินผล

พ.ย.
ม.ค.
ม.ค.
เอกสารคํารับรองฯ
ม.ค.
8

จัดทํารายละเอียดตามคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เอกสารรายละเอียดคํารับรอง

9

ส่งให ้ ศส.เผยแพร่ ใน Intranet

ทันเวลา

9

ติดตามประเมินผลรอบ 6 เดือน 9เดือน 12เดือน

ทันเวลา

ก.พ.
เม.ย. ก.ค. รายงานผลคํารับรอง
ต.ค.

10

นําเสนอผู ้บริหาร

ทันเวลา

รายงานการประชุมฯ

11

ส่ง ศส. เผยแพร่ ใน Intranet

ม.ค.
บันทึกนําส่ง

บันทึกนําส่ง

สัญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

กระบวนงาน การเบิกจ่ายค่าจ้างทีปร ึกษา

ขันตอน

หน่ วยงาน
เจ้ าของเรือง

รายละเอียด

1

รับเรืองจากสํานัก/ศูนย์ ต่างๆ หรือคณะกรรมตรวจรับ

2

สบก. โดยกลุม
่ บริหารการคลังและพัสดุ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ หากมีข ้อแก ้ไข
แจ ้งหน่วยงานเจ ้าของเรืองปรุบปรุงหรือขอเอกสารเพิมเติม

สบก.

ผศอ.

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ

ตัวชีวัดค่ า
เป้ าหมาย
1 วัน

N

ถูกต ้องตามระเบียบ

1 วัน

Y

3

จัดทําความเห็นในเบืองต ้น เกียวกับค่าใชจ่้ ายจํานวนเงินทีเกียวข ้อง ระยะเวลา
และนําเสนอ ผศอ. พิจารณาอนุมัตก
ิ ารเบิกจ่าย

N

2 วัน
Y

4

ลงบัญชีตัดงบประมาณค่าใชจ่้ ายของแต่ละโครงการ ตามทีได ้ผูกพันตามสัญญา
จ ้างทีปรึกษาของแต่ละโครงการ

5

วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยลงผ่านระบบ GFMIS ไปยังกรมบัญชีกลาง
เพือแจ ้งจํานวนเงินทีขอเบิกจ่าย และวันทีดําเนินการเบิกจ่าย

1 วัน
ถูกต ้องและทัน
ตามเวลาทีกําหนด

สินสุดกระบวนการเบิกจ่าย

สั ญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนิ นการ

พิจารณา

เชือมโยง

1 วัน

กระบวนงาน การฝึ กอบรม
ลําดับ

กิจกรรม

กบท.สบก. สํ านัก/ศูนย์ /กลุ่ม

กคพ.

สบก.

ผศอ.

1 สํารวจความต้องการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร
ประเมินสมรรถนะบุคลากร และวิเคราะห์หาความ
จําเป็ นในการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร
2 จัดทําโครงการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร และ
หลักสูตรการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร
3 จัดทําแผนการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากรประจําปี

ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ

ตัวชีวัด

ครบตามจํานวน
บุคลากร

เอกสารอ้างอิง
- แบบสํารวจ
- สรุ ปผลการประเมิน

ครบถ้วนตาม
ผูบ้ ริ หารเห็นชอบ - โครงการ หลักสูตรการ
ผลการประเมิน
ฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร
ระยะเวลาเหมาะสม ผูบ้ ริ หารเห็นชอบ - แผนการฝึ กอบรม/การ
พัฒนาบุคลากร

4 จัดเตรี ยมการฝึ กอบรม การพัฒนาบุคลากร
ประสานวิทยากร /จัดเตรี ยมวัสดุ / เอกสาร /
สถานทีจัดอบรม / ผูเ้ ข้าอบรม / หน่วยงานทีจัด
อบรม

ทันเวลา

- เอกสารการฝึ กอบรม/การ
พัฒนาบุคลากร

5 ดําเนินการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร ตาม
แผนการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากรประจําปี
6 ประเมินผลการจัดฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร

ทันเวลา
ครบถ้วน

- ผลการจัดฝึ กอบรม

7 สรุ ปผลรายงานการฝึ กอบรม/การพัฒนาบุคลากร

ครบถ้วน

- รายงานการฝึ กอบรม

8 จัดเก็บข้อมูลและประวัติผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม/การ
พัฒนาบุคลากร
9 ติดตาม ประเมินผลหลังการฝึ กอบรม/การพัฒนา
บุคลากร

ถูกต้อง

- ข้อมูลการเข้ารับการฝึ กอบรม

ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าอบรม

สัญลักษณ์
เริมต ้น/สินสุด

ดําเนินการ

พิจารณา

เชือมโยง

