กระบวนการสนับสนุน
ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กระบวนงานการคลัง พัสดุ และตรวจร่างสัญญา
กองกฎหมายและคดี
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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ตรวจร่างสัญญา
1.1 สลก. ส่งร่างสัญญา (พัสดุ) มายัง กกค.
1.2 ผอ.กกค. มอบหมายและส่งเรื่องให้ผอ.สกม.
1.3 ผอ.สกม. มอบหมายและส่งเรื่องให้ นิติกรผู้รับผิดชอบ
1.4 นิติกรผู้รับผิดชอบศึกษาร่างสัญญาประกอบการพิจารณาเนื้อหาของ
สัญญาตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1-5
วัน
ทาการ

กระบวนงานการคลัง พัสดุ และตรวจร่างสัญญา
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
2.1 หน่ ว ยงานภายในยื่ น เรื่ อ งขอเบิ ก เงิ น และเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ
หลักฐานการขอเบิกจ่ายเงิน
2.2 เสนอขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
2.3 จัดทาใบสาคัญการตั้งเบิกและลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
2.4 บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
2.5 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS
2.6 ผู้มีอานาจปลดบล็อกสถานะ การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
2.7 ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.8 การจ่ ายเงิ นกรณีจ่ ายผ่านส่ วนราชการ เขียนเช็คสั่ง จ่ าย และเสนอ
ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเช็คลงนาม
2.9 จ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.10 กรณี จ่ า ยตรงเข้ า บั ญ ชี ข องผู้ ข าย ให้ อ อกใบรั บ รองการหั ก ภาษี
ณ ที่จ่าย และแจ้งให้ผู้ขายส่งใบเสร็จรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินยืมราชการ
3.1 กรณีขอยืมเงินราชการมากกว่า 20,000 บาท
3.1.1 หน่วยงานภายในยื่นเรื่องขอยืมเงินราชการ
3.1.2 ตรวจสอบเอกสารการขอยืม เงินพร้อมทั้ง เสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติ
3.1.3 จัดทาใบสาคัญ การตั้ง เบิกและลงทะเบียนคุมการเบิกจ่า ย
(เอกสารประเภท ร.)
3.1.4 บันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
3.1.5 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS
3.1.6 ผู้มีอานาจปลดบล็อกสถานะการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
3.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.1.8 เขี ย นเช็ ค สั่ ง จ่ า ย และเสนอผู้ มี อ านาจสั่ ง จ่ า ยเช็ ค ลงนาม
3.1.9 จัดทาใบสาคัญรับเงิน จ่ายเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและบันทึกการ
ชาระเงินใน ระบบ GFMIS
3.1.10 ตรวจสอบเอกสารการชดใช้ใบสาคัญคู่จ่าย (หักล้างเงินยืม)
และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการ
เบิกจ่าย
3.1.11 ออกใบรับใบสาคัญ ใบเสร็จรับเงิน และนาส่งเงินเหลือจ่ายเข้า
บัญชีกระทรวงการคลัง ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
15
15
10
10
10
10
30
20
15

20
50
20
20
20
10
10
30
25
60
25

ลาดับที่
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5

งาน (Work Flow)
3.1.12 เบิกเงินชดใช้เงินยื มราชการและเบิกเกินส่ง คืน (ถ้ามี) ใน
ระบบ GFMIS พร้ อ มทั้ ง ลงทะเบี ย นคุ ม เอกสาร (บส.)
ขั้นตอนที่ 1 – 3 ภายในวันเดียวกัน
3.1.13 เบิ กเงิ นชดใช้ เงิ นยื ม ราชการและเบิก เกิน ส่ง คื น (ถ้ า มี) ใน
ระบบ GFMIS พร้อมทั้งลงทะเบียนคุมเอกสาร (บส.) ขั้นตอน
ที่ 4 บันทึกในวันถัดไป
3.2 กรณีขอยืมเงินราชการน้อยกว่า 20,000 บาท
3.2.1 หน่วยงานภายในยื่นเรื่องขอยืมเงินราชการ
3.2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอยืมเงิน พร้อมทั้งเสนอผู้มี
อานาจอนุมัติให้จ่ายเงินทดรองราชการ
3.2.3 ตรวจสอบเอกสารการชดใช้ใบสาคัญคู่จ่าย (หักล้างเงินยืม)
และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเสนอผู้มีอานาจอนุมัติการ
เบิกจ่าย
3.2.4 ออกใบรับใบสาคัญและใบเสร็จรับเงิน และบันทึกรายการใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
3.2.5 เบิกเงินชดใช้ใบสาคัญคู่จ่ายในระบบ GFMIS
3.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS
3.2.7 ผู้มีอานาจปลดบล็อกสถานะ การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
3.2.8 เรียกรายงานการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง
3.2.9 เขียนเช็คสั่งจ่าย เสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค และโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินทดรองราชการ
3.2.10 จัดทาทะเบียนคุมการชดใช้เงินทดรองราชการในทะเบียน
คุม บฝ.
การรับและนาส่งรายได้
4.1 หน่วยงานภายในยื่นเอกสารการนาส่งรายได้
4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการนาส่งรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน และ
จัดทา Pay-in-Slip นาส่ง เงินเข้าบัญชีกระทรวงการคลัง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลของธนาคาร
4.3 จัดทาใบสาคัญการนาส่งรายได้ บันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมเงิน
รายได้ นาส่งคลัง (บส.) ทาการนาส่ง รายได้แผ่นดินในระบบ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการรับและนาส่งรายได้
การกันเงินเหลื่อมปี
5.1 เรี ยกรายงานเอกสารเงิ นกั นเหลื่อ มปี ของปี ง บประมาณก่อ นหน้ า
ก่อนวันที่ 31 มีนาคม เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายหากเบิกจ่ายไม่ทัน
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30

10
20
30
20
25
10
10
10
40
25
30
35
35

1,000

ลาดับที่
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ผูกพัน ในระบบ GFMIS ถึง สิ้ นเดื อนกัน ยายน ของปีง บประมาณ
ปัจจุบันกรณีการกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายของปีก่อนหน้าไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนามาจัดสรรเป็นสิ่ง จูงใจ เจ้าหน้าที่
ดาเนินการแจ้ง รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายส่งกรมบัญชีกลาง
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5.2 เรียกรายงานแสดงเอกสารเงินกันเหลื่อมปี ก่อนวันที่ 30 กันยายน
ของปีงบประมาณ กรณีมีหนี้ผูกพัน (50,000 บาทขึ้นไป) และกรณี
ไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อตรวจสอบและบันทึกการสารองเงินที่ต้ องการขอ
กัน เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ไม่ เ กิน วั น ที่ 30 กั นยายน พร้ อ มทั้ง เรี ย ก
รายงานเอกสารสารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติในระบบ GFMIS
ให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
การเบิกจ่ายแทนกัน
6.1 ตรวจสอบเอกสารที่หน่วยงานภายในยืนเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานผู้เบิกแทนกับข้อมูลการจัดสรรเงินงบประมาณแทน
กันของสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค บันทึกการ
สร้างข้อมูลหลักรายการเบิกแทน เรียกรายงานข้อมูลหลักรายการ
เบิก แทนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการ
ผู้เบิ ก แทนให้ รับทราบ เสนอผู้ มีอ านาจลงนาม และรายงานผลการ
ด าเนิ น การ แล้ ว เสร็ จ ให้ ห น่ ว ยงานผู้ มี ค วามประสงค์ ใ ห้ จั ด สรร
งบประมาณ
6.2 จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการผู้เบิกแทนในระบบ
GFMIS เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และนาส่ง
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภครับทราบต่อไป เดือน
ละครั้ง
เงินประกันสัญญา
7.1 การดาเนินงานเงินประกันสัญญา
7.1.1 ตรวจสอบเอกสารการน าส่ ง หลั ก ประกั น สั ญ ญาจากฝ่ า ย
พัสดุให้ครบถ้วน ถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงิน และทา Payin-Slip นาส่งเข้าบัญชีกระทรวงการคลัง ประเภทเงินฝาก
คลัง ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ของธนาคารให้ถูกต้องจัดทาใบสาคัญการนาส่งหลักประกัน
สัญญา บันทึกในทะเบียนคุม (บส.) และบันทึกการนาส่งใน
ระบบ GFMIS

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

1,800

2,160

2,160

720

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
7.2
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การดาเนินงานบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา
7.2.1 ตรวจสอบเอกสารการขอคืน หลั ก ประกั นสั ญ ญาจากฝ่ า ย
พัสดุให้ ถู ก ต้ อ ง จั ด ท าใบส าคั ญ การตั้ ง เบิ ก บั น ทึ ก ใน
ทะเบียนคุมการขอเบิก บั นทึกการขอเบิกในระบบ GFMIS
ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS
ผู้มีอานาจปลดบล็อกสถานะการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ส่วนราชการ เขียนเช็คสั่ง จ่าย เสนอผู้มีอานาจสั่ง จ่ายเช็ ค
ลงนาม จัดทาใบสาคัญรับเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับเงิน และ
บันทึกการชาระเงินในระบบ GFMIS
ระบบบัญชีแยกประเภท
8.1 การเรียกรายงานรายวัน
8.1.1 ณ. สิ้นวัน เรียกรายงานและตรวจสอบผลสรุปการเบิกจ่าย
และรายงานแสดงเงินคงเหลือ
8.1.2 รวบรวมรายงานทุ ก 15 วั น เสนอเลขานุ ก ารกรมและ
หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
8.1.3 เก็บรายงานเป็นหลักฐาน
8.2 การรายงานรายเดือน
8.2.1 ณ วันสิ้นเดือน เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMIS จานวน
5 ประเภท ได้ แก่ งบทดลองรายเดื อน – รหั ส หน่ วยงาน
รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดิน รายงาน
สถานะใช้ จ่ า ยงบประมาณ รายงานเงิ น สดคงเหลื อ
ประจาวัน รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง และรายงาน
จากทะเบีย นคุม เงิน ทดรองราชการ จ านวน 2 ประเภท
ได้แก่ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และรายงานฐานะ
เงินทดรองราชการ โดยรวบรวมรายงานเสนอให้หัวหน้ า
ส่วนราชการรับทราบ และจัดทาหนังสือนาส่งสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ
8.2.2 กระทบยอดบัญชีเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือกั บงบทดลอง
และจัดเก็บเป็นเอกสารอ้างอิง
8.3 การบันทึกและการเรียกรายงานรายปี
8.3.1 ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
8.3.2 จัดทารายงานการเงิน โดยเรียกงบแสดงฐานะทางการเงิน
และรายงานรายได้ และค่าใช้จ่าย

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2,160

20
360
15
2,500

1,800
7,200
5,400

ลาดับที่
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งาน (Work Flow)
8.3.3 เปรียบเทียบกับงบทดลองรายปี
8.3.4 จัดทาบัญชีรายตัวคงเหลือ
8.3.5 จั ด ท างบการเงิ น เสนอ ลคบ. (ผู้ มี อ านาจ/ หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ)
8.3.6 นาส่ง สตง. / กรมบัญชีกลาง
จัดทาต้นทุนผลผลิต
9.1 เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี ให้เรียกรายงานการเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ของปีงบประมาณก่อนหน้าทุกประเภท บันทึกข้อมูล
ลง Program Excelและนาข้อมูลดังกล่าวคานวณข้อมูลใน Program
CGD_Costing และเรี ยกรายงานต้ นทุ น จ านวน 12 ตาราง เพื่ อ
ตรวจสอบปั น ส่ ว น และเปรี ย บเที ย บ ส่ ง ให้ ส านั ก แผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบและวิเคราะห์
การควบคุมงบประมาณ
10.1 จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณแยก
ตามประเภท
10.2 เรียกรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณแบบ
รายเดือนและรายปี ในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ และเปรียบเทียบ
ยอดการเบิกจ่ายกับทะเบียนคุม
10.3 จัดทารายงาน สงป. 301 สงป.302 และ สงป.303 เป็นรายไตรมาส
ตรวจสอบ ความถู กต้ อ งน าเสนอหั ว หน้ าฝ่ า ยคลั ง รั บ ทราบ เสนอ
เลขานุ การกรมลงนาม และน าส่ ง รายงานให้ ส านั ก แผนและการ
พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคการดาเนินงานด้านการพัสดุ
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาด้วยระบบ EGP
11.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
11.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
11.3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
11.4 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
11.5 จัดทาร่างสัญญา
11.6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
11.7 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
11.8 บริหารสัญญา
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ ด้วยระบบ EGP
12.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
12.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5,400
720
20,000
20,000
5,400

5
1,400
1,080

30
20
30
50
50
760
30
1,080
30
30

ลาดับที่

13

14

งาน (Work Flow)
12.3 ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์
12.4 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
12.5 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
12.6 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
12.7 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
12.8 บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา โดยระบบ EGP
13.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
13.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
13.3 ประกาศเชิญชวนขึ้นเวบไซต์
13.4 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
13.5 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
13.6 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
13.7 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
13.8 บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
13.9 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
13.10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์
13.11 จัดทาร่างสัญญา
13.12 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
13.13 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
13.14 บริหารสัญญา
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษด้วยระบบ EGP
14.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
14.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
14.3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
14.4 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
14.5 จัดทาร่างสัญญา
14.6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
14.7 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
14.8 บริหารสัญญา
14.9 แจ้งกาหนดส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ
และด าเนิ นการตรวจรั บงาน โดยดู รายละเอียดในการด าเนิ นงาน
ตรวจรับงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
30
30
30
20
20
30
30
30
30
30
30
20
30
20
3,600
30
20
20,000
20
20
30
20
30
20
30
1,080
0

ลาดับที่
15

16

17

งาน (Work Flow)
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
15.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
15.2 ร่าง TOR และร่างเอกสาร
15.3 ขึ้นเว็บไซต์
15.4 ปรับปรุงร่าง TOR และค่างเอกสาร
15.5 ขึ้นเว็บไซต์
15.6 บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลาง
15.7 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
15.8 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
15.9 ประกาศเชิญชวนขึ้นเวบไซต์
15.10 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
15.11 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
15.12 บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
15.13 แจ้งผลการพิจารณา
15.14 รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์
15.15 นัดหมายเสนอราคา
15.16 รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์ โดย กวพ.อ
15.17 จัดทาร่างสัญญา
15.18 ตรวจสอบหลักประกันสัญญา
15.19 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
15.20 บริหารสัญญา
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ
16.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
16.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
16.3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
16.4 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
16.5 จัดทาร่างสัญญา
16.6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
16.7 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
16.8 บริหารสัญญา
การดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการตกลง ในระบบ EGP
17.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
17.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
17.3 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
17.4 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
60
1,080
2,520
1,080
10
60
30
1,800
30
30
360
120
1,080
30
60
30
30
60
21,600
30
20
20
30
30
30
20
1,080
30
20
20
20

ลาดับที่

18

19
20
21

22

งาน (Work Flow)
17.5 จัดทาร่างสัญญา
17.6 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
17.7 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
17.8 บริหารสัญญา
การดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
18.1 จัดทารายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
18.2 บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคาสั่ง
18.3 บันทึกรายชื่อที่ปรึกษาที่คัดเลือก
18.4 จัดทาหนังสือเชิญชวน
18.5 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
18.6 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
18.7 บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
18.8 บันทึกราคาผู้เสนอราคา
18.9 จัดทาหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
18.10 จัดทาร่างสัญญา
18.11 ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา
18.12 ข้อมูลสาระสาคัญในสัญญา
18.13 การดาเนินงานสัญญา
การดาเนินงานตรวจรับงาน
การดาเนินงานลงบัญชีวัสดุ
การดาเนินงานควบคุมและการจาหน่ายพัสดุ
21.1 หมวดที่ 3 การจาหน่ายพัสดุ
21.1.1 ด าเนิ น การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี และรายงานผลต่ อ
ผู้บริหาร
การดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา ในระบบ EGP

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5,400
30
30
1,080
20
20
30
30
20
20
20
30
30
30
30
30
20,000
1,080
2,000
10,000
30,000
20,000

กระบวนงานวางแผนและติดตามประเมินผล
สานักแผนและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
1.1.1 ยกร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1.2 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ เพื่ อ น าเสนอเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคพิจารณา
1.1.3 แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คณะกรรมการทราบ
1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1.2.1 ศึกษา/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง โดยจัดทาแบบสารวจความคิ ด
เห็นเกี่ยวกั บ SWOT Analysis (จุดแข็ ง จุด อ่อนโอกาส และ
ภัย คุก คาม) วิ สั ยทั ศ น์ พัน ธกิจ ค่า นิ ยมและวัฒ นธรรมองค์ก ร/
รายงาน สรุปข้อมูลจากการรวบรวมแบบสารวจความคิดเห็น
1.2.2 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจาก
แบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ SWOT Analysis
- สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
1.2.3 จัด ประชุ ม ผู้บ ริ หารระดั บ สูง เพื่ อร่ ว มก าหนดทิ ศทางของ สคบ.
เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
- พิ จารณาความเชื่ อมโยงกับ แผนบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น ๔ ปี
นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
- ก าหนด/ทบทวน วิ สัย ทั ศน์ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์
ที่ชัดเจน
- พิ จ ารณาปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย และ
กาหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่กาหนด
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.3.1 จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
1.3.2 คณะกรรมการน าข้ อ มู ล จากขั้ น ตอนที่ ๒ มาจั ด ท า (ร่ า ง)
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1.3.3 ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
1.3.4 คณะกรรมการน าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จ าก ข้ อ ๓.๓ มาร่ วมกั น ปรั บ ปรุ ง
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กาหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่
ความรับผิดชอบ
1.3.5 น าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห าร และหน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
Strategic Map (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

30
30
30
3

1

10

ลาดับ
ที่

2

งาน (Work Flow)
ราชการประจาปี
1.3.6 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ฉบับสมบูรณ์
1.4 เสนอ ลคบ. เพื่อพิจารณา
1.5 แจ้ ง เวี ย นภายในหน่ ว ยงานเพื่ อ ทราบ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยการถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี สู่การปฏิบัติ
1.5.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
1.5.2 จัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ
1.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
1.6.1 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความติ ด ตามการรายงานการด าเนิ น งาน โดย
การรวบรวมจากสานัก กอง กลุ่มงาน
1.6.2 จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.1 จัดทาบันทึกแจ้งนโยบาย กรอบ ทิศทาง และแบบฟอร์มการจัดทางบประมาณ
แผ่นดินให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดทราบ
2.2 หน่วยงานต่างๆ จัดทาความต้องการงบประมาณรายจ่ายเสนอมายัง สผพ.
ตามแบบฟอร์มเอกสารคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.3 จัดทาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาการทบทวนการกาหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
2.4 เชิ ญ ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ จั ด ท าการทบทวนการก าหนดเป้ า หมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จในปี ง บประมาณที่ผ่านมา
เพื่ อ น าผลการด าเนิ น งานไปใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ส าหรั บ การก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จในปีง บประมาณ
ถัดไป
2.5 สรุ ปผลการทบทวนการก าหนดเป้า หมาย กลยุท ธ์ ผลผลิ ต กิ จกรรมและ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ เสนอต่อ ลคบ.
2.6 จัดทาบันทึกข้อความแจ้ง สลก. ให้ดาเนินการจัดทารายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น
และปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ตามเกณฑ์
ของสานักงบประมาณ และจัดทาประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ
2.7 ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล รายจ่ า ยขั้ น ต่ าที่ จ าเป็ น และปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
งบประมาณรายจ่ า ยล่ ว งหน้ า ระยะปานกลาง ตามเกณฑ์ ข องส านั ก
งบประมาณ เสนอต่ อ ลคบ. และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ Fixed Cost
บนเว็บไซต์ ของสานักงบประมาณ
2.8 จัด ทาเอกสารสรุป ภาพรวมค าเสนอของบประมาณรายจ่ ายประจาปีโ ดย
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2.9 เชิ ญ ประชุ ม คณะท างาน เพื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี โดยการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.10 จัด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข อง สคบ. พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในระบบ E-Budgeting บนเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งบประมาณ เสนอต่ อ
ลคบ. เพื่ อพิ จารณาและเสนอ รมต. เจ้า สัง กัด พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ
ส่งสานักงบประมาณ เพื่อพิจารณาคาขอตั้งงบประมาณ
2.11 ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี และแก้ไขคาขอตั้งงบประมาณในระบบ E-Budgeting
พิจารณางบประมาณ
3.1 บัน ทึ ก แจ้ ง เวีย นกรอบวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บการพิ จ ารณาจากส านั ก งบประมาณ
เพื่ อ ขอรายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ย จ าแนกแต่ ล ะรายการประกอบการชี้ แ จง
กรรมาธิการฯ
3.2 จั ด ท าเอกสารประกอบการชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เ สนอต่ อ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี สภานิติบัญญัติ
3.3 จั ด ท าเอกสารประกอบการชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เ สนอต่ อ
คณะอนุกรรมาธิการฯ
3.4 หนั ง สื อ เชิ ญ ลคบ. และ ผอ. ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ร่ ว มชี้ แ จงรายละเอี ย ด
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ณ รัฐสภา
3.5 จัดท ารายละเอียดการจัด สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ ไ ด้รั บ อนุมั ติ
ผ่านสภานิติบัญญัติ เสนอต่อ ลคบ. อนุมัติ และแจ้ง หน่วยงานภายในทราบ
กรอบวงเงิน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4.1 เสนอแผน
4.1.1 แจ้งเวียนหน่วยงาน/จัดประชุม เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
4.1.2 จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เป็นรายเดือน เสนอ ลคบ. และ สงป. เพื่อพิจารณา
4.1.3 บันทึกข้อมูลในระบบ BB EvMis บนเว็บไซต์ของสานักงบประมาณ
4.2 พิจารณาแผน
4.2.1 ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาเห็ น ชอบตามแผนที่ สคบ. เสนอ
4.2.2 แจ้ ง เวี ย นหน่ ว ยงานเพื่ อ ทราบและด าเนิ น การตามแผนเมื่ อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้งาน
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5 การจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน
5.1 จัดทาแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมู ลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่า ย
และตารางผลการเบิ ก จ่ า ยรายเดื อ นจ าแนกตามผลผลิ ต รายการและ
งบรายจ่าย
5.2 บัน ทึ ก ขอข้ อ มู ลสถานะงบลงทุ น จากฝ่ า ยพั ส ดุ และข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายจากระบบ GFMIS จากกองคลัง ทุกวันที่ ๑ ของเดือน
5.3 วิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง และบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงิน สถานะงบลงทุน
ให้ถูกต้องครบถ้วนลงในแบบฟอร์ม
5.4 จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และสถานะงบลงทุนเสนอ ลคบ.
เพื่อ เสนอ รมต. ตามมติ ครม. ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน
6 รายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/ไตรมาส (สงป. ๓๐๑,
๓๐๒, ๓๐๒.๑)
6.1 จัดทาแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมู ลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่า ย
ผลการเบิกจ่ายรายเดือนจาแนกตามผลผลิต และงบรายจ่าย
6.2 จัดทาแบบฟอร์มผลการดาเนินงานหน่วยงาน
6.3 บัน ทึ ก ขอข้ อ มู ลสถานะงบลงทุ น จากฝ่ า ยพั ส ดุ และข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายจากระบบ GFMIS จากกองคลัง ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
6.4 บันทึ กขอข้อมู ลผลการดาเนิน งานของหน่ วยงานภายใน สคบ.ทุ กวัน ที่ ๕
ของเดือน
6.5 วิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุง และบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงิน สถานะงบลงทุน
ผลการดาเนินงานให้ถูกต้องครบถ้วนลงในแบบฟอร์ม
6.6 บันทึกข้อมูล ในระบบรายงาน BB EvMis บนเว็บไซต์สานักงบประมาณ
(สงป. ๓๐๑, ๓๐๒, ๓๐๒.๑)
6.7 จัดทารายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/
ไตรมาส (สงป. ๓๐๑, ๓๐๒, ๓๐๒.๑) เสนอ ลคบ. ส่งสานักงบประมาณ
7 บันทึกข้อมูลลงระบบบนเว็บไซต์สานักงบประมาณ
7.1 ระบบ e-Budgeting (เอกสารแนบ)
7.2 ระบบแผนที่การจัดการงบประมาณ (e-BGIS) (เอกสารแนบ)
7.3 ระบบ BB EvMIS (เอกสารแนบ)
8 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารประจาปี
8.1 จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจาปี
8.1.1 จัดส่งข้อมูลกิจกรรมย่อยของหน่วยงานประจาปี ให้กรมบัญชีกลาง
เพื่อลงระบบ GFMIS
8.1.2 ร่าง คาสั่ งคณะทางานจัด ทาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง าน
ด้านบัญชีบริหาร เสนอ ลคบ.
8.1.3 แจ้ ง เวี ย น ค าสั่ ง คณะท างานจั ด ท าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีบริหาร
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.1.4 จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย
8.1.5 แจ้งเวียนเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อยของ
หน่วยงาน พร้อมให้หน่วยงานยืนยันข้อมูล
8.1.6 จั ด ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ จั ด ท าเกณฑ์ ก ารปั น ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ย
ของแต่ ล ะศู น ย์ ต้ น ทุ น กั บ กิ จ กรรมย่ อ ย พร้ อ มยื น ยั น ข้ อ มู ล จาก
หัวหน้าศูนย์ต้นทุน
8.1.7 บันทึกแจ้ง สลก. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิ ต ประจาปีตาม
เกณฑ์ ก ารปั น ส่ ว น โดยใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ตั้ ง แต่ ๑ ตุ ล าคม
– ๓๐ กันยายน ตามปีงบประมาณ (ตารางที่ ๑-๖)
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีง บประมาณ
พ.ศ.....และปีงบประมาณ พ.ศ.....
8.2.1 สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บผลการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต
ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. ...และปี ง บประมาณ พ.ศ....ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางกาหนด
8.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยและผลผลิตตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
8.2.3 วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสาคัญ
8.2.4 เผยแพร่ข้อมูลบนหน้าหลัก ของเว็บไซต์ ของหน่วยงาน จัดทาสาเนา
ข้ อ มู ล รายงานฯ ส่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางส านั ก งบประมาณและ
สานักงาน ก.พ.ร. (๒๙ กุมภาพันธ์ ...)
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ..
8.3.1 บันทึกเชิญประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพซึ่ง
มีการกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างชัดเจน
8.3.2 จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปี เสนอ ลคบ. เพื่อพิจารณา
8.3.3 จั ด ส่ ง ส าเนาแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพประจ าปี ใ ห้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
ตามที่กาหนด (๓๑ มีนาคม ...) แจ้ง เวียนหน่วยงานเพื่อทราบและ
ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
8.4.1 บันทึกแจ้งหน่วยงาน ข้อมูลผลการดาเนินงาน
8.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงาน เทียบกับเป้าหมายที่กาหนดตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ตามแบบฟอร์ ม การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
8.4.3 จัดทารายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปี เสนอ ลคบ.
8.4.4 ส าเนาบั น ทึ ก เสนอ ลคบ. และรายงานฯ ส่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
(๓๑ ตุลาคม ...)
การสนั บสนุ นและติ ดตามการใช้ป ระโยชน์ ข้อ มู ลต้ นทุ น ของส่ว นราชการ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
3
30
1
3

5
5
5
1

30
2
30

30
3

3
1

ลาดับ
ที่

9

งาน (Work Flow)
ประจาปีงบประมาณ ... เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง
8.5.1 จั ด ท าหลั ก ฐานแสดงการประเมิ น ของผู้ บ ริ ห ารหรื อ คณะท างาน
ต้ น ทุ น ผลผลิ ต ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย
ผลผลิต
8.5.2 แจ้ ง เวี ย น/ประชุ ม การจั ด ท าหลั ก ฐานแสดงการประเมิ น ของ
ผู้บริหารหรือคณะทางานต้นทุนผลผลิตด้านการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
8.5.3 ส่งสาเนาการรายงานฯ ต่อกรมบัญชีกลาง
8.5.3.1 คาสั่ง คณะทางานฯ
8.5.3.2 หลักฐานแสดงการประเมินของผู้บริหาร
8.5.3.3 รายงานสรุปผลการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จาก
การดาเนินงานด้านการลดค่าใช้จ่าย
8.5.3.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงฯ
8.5.3.5 หลักฐานการสื่อสารภายในหน่ วยงานถึงการประหยั ด
พลังงาน (๓๑ ตุลาคม ...)
กระบวนงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
9.1 ดาเนินการรวบรวมข้อ มูล ผลการดาเนินงาน ผลส ารวจที่ เกี่ยวข้ องข้อมู ล
ความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ
9.2 จัดการข้ อมูล โดยวิเ คราะห์ (ร่ าง) แผน เบื้องต้น ด้วย SWOT 7S และ
Benchmarking เพื่อสร้างเค้าโครงการกาหนดรายละเอียดให้ ครอบคลุมใน
ประเด็นที่เกิด Gap ของข้อมูล
9.3 จั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยดาเนินการวิพากษ์ (ร่าง) แผน และกาหนดรายละเอียดที่เหมาะสม
9.4 รวบรวมข้อมูลจากการวิพากษ์ และนามาสังเคราะห์เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง)แผน
ให้มีความสมบูรณ์
9.5 จัด ทา (ร่ าง) แผน เพื่อ ใช้ ใ นการส่ ง หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง พิ จารณาความ
ครอบคลุมอีกครั้ง
9.6 จัดส่ง (ร่าง) แผน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
9.7 รวบรวมข้อมูลจากการพิจารณา (ร่าง) แผน ของหน่วยงานต่างๆและนามา
สังเคราะห์เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) แผน เป็นฉบับสมบูรณ์
9.8 จัดทาแผนฉบับสมบูรณ์
9.9 ขออนุมัติแผนฉบับสมบูรณ์ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
9.10 เผยแพร่เอกสารแผนฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะหลัง จากที่ ไ ด้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
5
5

14
5
1
5
5
4
14
5
2
1

ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
10 กระบวนงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับกรม
10.1 ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงาน ผลสารวจที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
ความต้อ งการกลุ่ม ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย นโยบายรัฐ บาล นโยบายผู้บ ริห าร
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
10.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อร่วมวิเคราะห์ SWOT 7S และกาหนดเค้าโครงการ
รายละเอีย ด (ร่า ง) แผน ให้ครอบคลุม ในประเด็น ที่เ กิด Gap (เค้าโครง
ประกอบด้ วย วิ สัย ทั ศน์ พั น ธกิ จ ยุท ธศาสตร์ เป้า ประสงค์ กลยุ ทธ์ และ
ตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์)
10.3 ด าเนิ น การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการประชุ ม สั ม มนา และวิ เ คราะห์
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผน
10.4 แจ้งเวียน (ร่าง) แผนให้ทุกหน่วยงานภายในส่วนราชการพิจารณา
10.5 รวบรวม ปรับแก้ไขข้อมูลให้เกิดความครอบคลุม และจัดทาแผนฉบับสมบูรณ์
10.6 ขออนุมัติแผนฉบับสมบูรณ์ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
10.7 เผยแพร่ เอกสารแผนฉบับ สมบูร ณ์ห ลัง จากที่ ไ ด้ รับ การอนุมั ติจ ากหัว หน้ า
ส่วนราชการ
11 ผลการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ
11.1 ติดตาม รวบรวมข้อมูล
11.2 บันทึกข้อมูล
11.3 จัดทารายงานผล
11.4 นาเสนอผู้บริหาร
12 ผลการดาเนินงาน MOU
12.1 รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตาม MOU
12.2 วิเคราะห์ และประเมินผล
12.3 จัดทารายงานผลการประเมิน วิเคราะห์
12.4 นาเสนอผู้บริหาร
12.5 เผยแพร่และถ่ายทอด ภายใน ภายนอก
13 การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART :
Perfomance Assessment Rating Tool)
13.1 ดาเนินการทบทวนผลผลิต เป้า หมายผลผลิต ผลการดาเนินงานตามแผน
และตามพั น ธกิ จ รวมถึ ง ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายใน ภายนอกองค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้อง
13.2 รวบรวมข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
13.3 ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ PART
13.4 บันทึกผลข้อมูลการวิเคราะห์ลงระบบของสานักงบประมาณ
13.5 จัดทารายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART : Performance Assessment Rating Tool) และ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
14
1

7
1
14
2
1
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2,520
2
3
3
10
2

ลาดับ
ที่

14

15

งาน (Work Flow)
เอกสารประกอบคาตอบ
13.6 นาเสนอผู้บริหาร
13.7 จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ (PART : Performance Assessment Rating Tool)
ส่งให้สานักงบประมาณ
งานศึกษาทางวิชาการ
14.1 เขียนโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ
14.2 จัดทาข้อมูลกาหนดเงื่อนไขการจ้าง (Terms of Reference : TOR)โครงการ
ศึกษารูปแบบการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
และข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
14.3 ขออนุมัติโครงการ
15.4 ประสานงานทางพัสดุเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง/กากับการปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาฯ
14.5 ประชุมคณะกรรมการจัดจ้างการปฏิบัติงานที่ปรึกษาฯ เพื่อดาเนินการคัดเลือก
รายชื่อที่ปรึกษา โดยรายชื่อที่ปรึกษาพัสดุเป็นคนคัดเลือกมาให้ในขั้นต้น
14.6 จัดทาหนังสือเชิญที่ปรึกษานาเสนอข้อเสนอโครงการ
14.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการฯ โดยให้ที่ปรึกษาเข้ามา
นาเสนอข้อเสนอโครงการ
14.8 แจ้งรายชื่อที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทางพัสดุ
14.9 ประชุมคณะกรรมการกากับการปฏิบัติงานที่ปรึกษาโครงการฯ
14.10 จัดทารายงานผลการกากับการดาเนินงานที่ปรึกษาโครงการฯ
14.11 รายงานผลผู้บริหาร
ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (รายเดือน)
15.1 จัดทาบันทึกข้อความขอให้สานัก/กอง/กลุ่มงาน รายงานผลให้ สผพ.ทราบ
ภายในอาทิตย์แรกของเดือน จานวน ๒ ฉบับ
15.2 สืบค้นข้อมูลโครงการประชุมสัมมนาและการดาเนินงานตามนโยบายของ
สคบ. ประจาเดือน จากเว็บไซต์ OCPB และสรุปผลการจัดโครงการลงใน
เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
15.3 ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการประชุมสัมมนา
15.4 ทาการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้รับจากสานัก/กอง/กลุ่มงานและ
จัดทารายงาน
15.5 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๕ เล่ม
15.6 ทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร (ลคบ./สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี)
15.7 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
15.8 บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานลงระบบ Mocbo ของสานักงานปลัดสานัก

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
60
60

1
5
1
180
180
120
180
60
180
120
60
60
2
120
2
120
1
60
180

ลาดับ
ที่
16

17

18

งาน (Work Flow)
นายกรัฐมนตรี
ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (ไตรมาส)
16.1 สืบค้นข้อมูลโครงการประชุมสัมมนาและการดาเนินงานตามนโยบายของ
สคบ. (รายไตรมาส) จากเว็บไซต์ OCPB และสรุปผลการจัดโครงการลงใน
เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
16.2 ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการประชุมสัมมนา
16.3 จัดทาการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้รับจากสานั ก/กอง/กลุ่มงาน
ใส่ในรายงานผลการดาเนินงาน
16.4 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๕ เล่ม
16.5 ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความรายงานผลการด าเนิ น งานเสนอผู้ บ ริ ห าร (ลคบ./
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี/และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี)
16.6 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
16.7 สรุปผลการดาเนินงานของ สคบ. รายงานต่อสภาพัฒน์
16.8 สรุปผลการดาเนินงานของ สคบ. รายงานต่อกระทรวงยุติธรรม
16.9 สรุปผลการดาเนินงานของ สคบ. รายงานต่อสานักกิจการยุติธรรม
16.10 สรุปผลการดาเนินงานของ สคบ. รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (ราย ๖ เดือน)
17.1 สืบค้นข้อมูลโครงการประชุมสัมมนาและการดาเนินงานตามนโยบายของ
สคบ. (รายไตรมาส) จากเว็บไซต์ OCPB และสรุปผลการจัดโครงการลงใน
เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
17.2 ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการประชุมสัมมนา
17.3 จัดทาการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้รับจากสานัก/กอง/กลุ่มงาน
ใส่ในรายงานผลการดาเนินงาน
17.4 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๕ เล่ม
17.5 ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความรายงานผลการด าเนิ น งานเสนอผู้ บ ริ ห าร (ลคบ./
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี/และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี)
17.6 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
ผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค (รายปีงบประมาณ)
18.1 สืบค้นข้อมูลโครงการประชุมสัมมนาและการดาเนินงานตามนโยบายของ
สคบ. (รายไตรมาส) จากเว็บไซต์ OCPB และสรุปผลการจัดโครงการลงใน
เล่มรายงานผลการดาเนินงาน
18.2 ติดตามขอข้อมูลเพิ่มเติมโครงการประชุมสัมมนา
18.3 จัดทาการวิเคราะห์ และประเมินผลข้ อมูลที่ได้รับจากสานั ก/กอง/กลุ่มงาน
ใส่ในรายงานผลการดาเนินงาน
18.4 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๕ เล่ม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
180
2
120
1
60
1
1
1
1
1
180
2
120
1
60
1
180
2
120

ลาดับ
ที่

19

20

21

22

งาน (Work Flow)
18.5 ทาบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร (ลคบ./ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี/และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี)
18.6 ทาบันทึกข้อความถึงศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
สถิติเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (รายเดือน)
19.1 สืบ ค้น ข้อ มูลจากระบบคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคแบบเบ็ด เสร็ จ เพื่ อเตรี ยมข้อ มู ล
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ๘ ประเภทหลักของ สคบ.
19.2 วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้รับจากระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบ
เบ็ดเสร็จ พร้อมจัดทารายงาน
19.3 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๒ เล่ม
19.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้บริหาร (ลคบ.)
19.5 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
สถิติเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (รายไตรมาส)
20.1 สืบ ค้น ข้อ มูลจากระบบคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคแบบเบ็ด เสร็ จ เพื่ อเตรี ยมข้อ มู ล
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ๘ ประเภทหลักของ สคบ.
20.2 วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมจัดทารายงาน
20.3 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๒ เล่ม
20.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้บริหาร (ลคบ.)
20.5 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
สถิติเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ราย ๖ เดือน)
21.1 สืบ ค้น ข้อ มูลจากระบบคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคแบบเบ็ด เสร็ จ เพื่ อเตรี ยมข้อ มู ล
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ๘ ประเภทหลักของ สคบ.
21.2 วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมจัดทารายงาน
21.3 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๒ เล่ม
21.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้บริหาร (ลคบ.)
21.5 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
สถิติเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค (รายปีงบประมาณ)
22.1 สืบ ค้น ข้อ มูลจากระบบคุ้ ม ครองผู้บ ริโ ภคแบบเบ็ด เสร็ จ เพื่ อเตรี ยมข้อ มู ล
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ๘ ประเภทหลักของ สคบ.
22.2 วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
แบบเบ็ดเสร็จ พร้อมจัดทารายงาน
22.3 เข้าเล่มรายงานผลการดาเนินงาน จานวน ๒ เล่ม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
60
2
1
60
180
60
2
1
60
180
60
2
1
60
180
60
2
1
60

ลาดับ
ที่

23

24

งาน (Work Flow)
22.4 จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้บริหาร (ลคบ.)
22.5 ทาบันทึกข้อความถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดาเนินงาน บนเว็บไซต์ของ สคบ.
กระบวนงานจัดโครงการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ
23.1 กรณีจัดโครงการอบรม สัมมนา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
23.1.1 จัดทารายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
- บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ
- โครงการประชุม
- การกาหนดการประชุม
- หนังสือเชิญวิทยากร
23.1.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
23.1.3 ติดต่อขอจองสถานที่จัดโครงการฯ
23.1.4 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานใน สคบ. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
23.1.5 ขออนุมัติใช้รถยนต์ รับ-ส่ง ผู้เข้าประชุม
23.1.6 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
23.1.7 ทาบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมเอกสารรายละเอียด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม สั ม มนา ส่ ง ให้ ฝ่ า ยคลั ง และพั ส ดุ
ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมเพื่ อ ขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ย
23.1.8 ควบคุมกากับดูแลการประชุม
23.1.9 สรุปผลการประชุม เสนอหัวหน้าราชการรับทราบ
23.1.10 ทาบันทึกส่งคืนเงินทดรองจ่ายในการประชุมสัมมนา
23.2 กรณีจัดโครงการอบรม สัมมนา ในพื้นที่ต่างจังหวัด
23.2.1 จัดทาหนังสือขออนุมัติให้ ลคบ. เดินทางไปราชการในการอบรมฯ
23.2.2 จัดทาหนังสือขออนุมัติให้บุคลาการของ สคบ. เดินทางไปราชการ
ในการอบรม สัมมนา และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ
23.2.3 จัดทาหนังสือขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถเอกชน
กระบวนงานสารวจเชิงวิชาการ
24.1 ออกแบบสารวจ
24.2 try out เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสารวจ
24.3 ทาบันทึกแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะห์สารวจ
24.4 เสนอผู้บังคับบัญชา
24.5 จัดส่งแบบสารวจ ๗๖ จังหวัด
24.6 จัดเก็บข้อมูลผลสารวจ
24.7 ดาเนินการวิเคราะห์ผลสารวจ ๓,๐๐๐ ชุด
24.8 แปลผล และจัดทารายงาน
24.9 เสนอรายงานผลสารวจต่อผู้บังคับบัญชา
24.10 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
60

5

1
1
2
1
5
2
2
5
2
2
2
1
2
2
1
1
1
30
90
90
2
1

ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
25 การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคบ. การสื่อสารของ สคบ.
25.1 ศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย กรอบนโยบาย IT 2020
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บท ICT สานักนายกรัฐมนตรี
แผนแม่บท ICT ของ สคบ. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
25.2 วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในด้านต่า ง ๆ วิ เคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง ภั ยคุกคาม
และโอกาสที่อาจมีผลกระทบเกิดขึ้น ศึกษาสถานภาพ จัดทาแบบสอบถาม
25.3 จัดทา (ร่าง) แผนแม่บท ICT ของ สคบ./ตรวจสอบ ทบทวน
25.4 จัดประชาพิจารณ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
25.5 จัดท าแผนแม่บ ท ICT ฉบับ สมบูรณ์ ของ สคบ. เสนอขออนุ มัติ จัด พิม พ์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
4800
1440
1800
360
1800

กระบวนงานวางแผนและติดตามประเมินผล
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
26 งานวางแผนและการจัดทาโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประจาปี
26.1 รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ นโยบายรัฐบาล อานาจหน้าที่ สคบ.ปัญ หาด้า น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
26.2 นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้ทาการรวบรวมไว้มาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทา
แผนงานประจาปี
26.3 กาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนงานประจาปี
26.4 ก าหนดโครงการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สื่ อ
และกลุ่มเป้าหมาย
26.5 น าเสนอแผนการเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ป ระจ าปี แ ละงบประมาณ
เพื่อขออนุมัติ
26.6 หั ว หน้ า ฝ่ า ย ผู้ อ านวยการกอง – เลขานุ ก ารกรม และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
ตามลาดับการบังคับบัญชา
26.7 จัดทารายละเอียดเพื่อจัดจ้างและคัดเลือกผู้ผลิตสาร/ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา
26.8 ผู้ ผ ลิ ต สาร/ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โฆษณาด าเนิ น การผลิ ต สื่ อ ในการควบคุ ม
การผลิตสารจะมีการติดตามหรือตรวจงานตามงวดงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
หรือแผนงานตาม TOR ที่กาหนดไว้และหลัง จากผลิตสารแล้วผู้ผลิตสาร
จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อที่กาหนด
26.9 ควบคุ ม /ตรวจสอบการผลิ ต และเผยแพร่ ใ ห้ ค วามถู ก ต้ อ งและเป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ การดาเนินการ
26.10 สารวจและประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
26.11 หน่ว ยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวมถึง ประชาชนที่ไ ด้ รับทราบ
ข่ า วสารให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ และความคิ ด เห็ น ต่ อ การเผยแพ ร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์
26.12 สรุปผลการประเมินผลและเสนอรายงาน
26.13 ผอ.กอง รั บทราบรายงานและให้ค วามเห็ นในการปรับ ปรุง งการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ในปีต่อไป
26.14 นาข้อมูลไปปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
120
360
30
360
120
120
5400
1800

1800
10800
10800
120
30
120

กระบวนงานวางแผนและติดตามประเมินผล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
27 กระบวนงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
27.1 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
คารับรองฯ ของสานักงาน ก.พ.ร.
27.2 จัดประชุมชี้แจงและประสานหน่วยงานใน สคบ. พิจารณาข้อเสนอตัวชี้วัด
ในระดับกรม (มิติภายนอก – การประเมินประสิทธิผล)
27.3 รวบรวม วิเคราะห์ และเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญ ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.พิจารณา
ความเหมาะสม
27.4 เจรจาต่อรองรายละเอียดความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายน้าหนัก
และเกณฑ์การให้คะแนนจนได้ข้อยุติ
27.5 จัด ท าร่ า งค ารั บ รองการปฏิ บัติ ร าชการประจ าปี เสนอสานั ก งาน ก.พ.ร.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งยืนยันให้ทราบ
27.6 จัดทาคารับรองฯ และรายละเอียดตัวชี้วัดให้ครบถ้วนทุกมิติ พร้อมทั้งจัดทา
รูปเล่มด้วย
27.7 จัดทาหนังสือเพื่อส่งคารับรองฯ และรายละเอียดตัวชี้วัด จานวน 3 เล่มให้
สานักงาน ก.พ.ร.
27.8 จัดทาหนังสือและจัดส่งคารับรองฯ และรายละเอียดตัวชี้วัดให้หน่วยงานใน
สคบ. เพื่อรับทราบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) และดาเนินการ
ตามแผนดาเนินงานของตัวชี้วัด
27.9 จัดทาคารับรองฯ เพื่อลงนามร่วมกัน
27.9.1 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ลงนามกั บ ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
รัฐ มนตรี ป ระจ าส านั กนายกรั ฐ มนตรี และ รองนายกรั ฐ มนตรี
ที่กากับดูแล
27.9.2 ผู้อานวยการสานัก/กอง/ กลุ่มงาน ลงนามกับ ลคบ.
27.9.3 ผอ.ส่วน และหัวหน้าฝ่าย ลงนามกับ ผู้อานวยการสานัก/กอง/กลุ่มงาน
27.10 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดคารับรองฯ แก่หน่วยงานใน สคบ.
28 กระบวนงานติดตามประเมินผล และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปี
28.1 จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
28.1.1 แนวทางในการประเมิน
28.1.2 กรอบระยะเวลา
28.1.3 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทาสาคัญ
28.2 ทาหนัง สือแจ้ งสานั ก/กอง/กลุ่ม งาน เพื่อให้ส่ง รายงานผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส
28.3 ติดตามตามผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส
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28.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
28.5 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งาน กั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผน
การติดตาม
28.6 ให้คะแนนผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์
28.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส และเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ และส่งผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานภายในทราบ
28.8 รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ส่งให้สานักงานก.พ.ร.ประจาปี
28.9 จั ด ท ารู ป เล่ ม รายงานการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี (รอบ 6 เดื อ น และ
12 เดือน) ส่งให้หน่วยงานภายในสานักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค
รับทราบและใช้ประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีจากสานักงาน ก.พ.ร.
28.10 นาข้อมูลรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ฯ (รอบ 3 เดื อ น , 6 เดื อน , 9 เดื อ น และ 12 เดื อน)จาก
หน่ ว ยงานในส านัก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภคบั น ทึก เข้ าระบบ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ( E - SAR Card) ของสานักงาน ก.พ.ร.
กระบวนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
29.1 แต่ ง ตั้ ง คณะท างานด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA)
29.2 ศึก ษา วิเ คราะห์ ข้ อมู ล และจั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจั ดการ
ภาครัฐ
29.3 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พร้อมทั้ง มอบหมายผู้รับผิด ชอบ และเสนอผู้บ ริหารเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
29.4 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายใน
29.5 ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
29.6 ติดตามประเมินผลเป็นรายไตรมาส
- ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผล
29.7 สรุปผลการดาเนินการรายงานผู้บริหาร
29.8 จัดประชุมรับการตรวจประเมินจากสานักงาน ก.พ.ร.
29.9 เสนอผู้บริหารทราบผลการประเมินจากสานักงาน ก.พ.ร.
กระบวนงานพัฒนาระบบราชการและสมรรถนะองค์การ
30.1 ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและสมรรถนะองค์การ
30.2 ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ท ารายงานผลการพั ฒ นาระบบ
ราชการและสมรรถนะองค์การ
30.3 จั ด ท ารายงานผลตามรายละเอี ย ดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการ
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และสมรรถนะองค์การ
กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
31.1 แต่งตั้งคณะทางานฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ , ยุทธศาสตร์ และบทบาท
ภารกิจของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
31.2 จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการให้แก่บุคลากรภายใน
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
31.3 สรุปผลการดาเนินการนาเสนอคณะทางานฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
31.4 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในสานักงาคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย รวมทั้ ง ประชาชนผู้ บ ริ โ ภค
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
31.5 จั ด ท าเอกสารส่ ง ให้ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการพั ฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการของส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไป
31.6 จัดทาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
31.7 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ
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กระบวนงานวางแผนและติดตามประเมินผล
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ที่
32 งบประมาณประจาปี
32.1 จัดทารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการของ สปจ. และสคบ.จังหวัด
32.2 เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อส่งรายละเอียดงบประมาณ
ประจาปีให้สานักแผนฯ
32.3 มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจัง หวัด 76 จัง หวัดเพื่อให้ส่ง แผนดาเนินการของ
จังหวัด
32.4 มีหนังสือถึง สลก. ให้สลก. จัดสรรงบให้ สคบ.จังหวัดตามแผนงบประมาณ
32.5 จัดทาหนังสือเพื่อให้เลขาฯ ลงนามเพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบผลการโอน
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานจังหวัด
32.6 ติดตามผลการใช้งบประมาณดาเนินงานตาม สคบ. จังหวัด
32.7 รวบรวมหลักฐานจาก สคบ.จังหวัด และจัดทาหนัง สือขออนุมัติเพื่อจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้สคบ.จังหวัด
32.8 เสนอหนังสือให้เลขาพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณเพิ่มเติมให้ สคบ.
จังหวัด
32.9 มีหนังสือแจ้ง สลก.เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เลขาฯอนุมัติให้ สคบ.
จังหวัด
33 รายงานผลการดาเนินงานประจาไตรมาส/ประจาปีงบประมาณ
33.1 รวบรวมผลการดาเนินงาน
33.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่แต่ละฝ่ายส่งมา
33.3 วิเคราะห์ของมูลของทุกฝ่ายโดยใช้สถิติและจัดทารูปเล่มเพื่อเสนอเลขาฯ
33.4 ผอ.ลงนามเพื่อเสนอรายงานให้เลขาฯ รับทราบ
33.5 เสนอรายงานให้เลขา รับทราบผลการดาเนินงานรายไตรมาส และประจ าปี
งบประมาณ
34 รายงานการดาเนินงานส่วนภูมิภาค
34.1 กาหนดแบบรายงาน
34.2 สร้างแบบรายงานตามข้อมูลที่ต้องการ
34.3 จัดทาคู่มือในการบันทึกข้อมูลให้ สคบ.เขต และ สคบ.จังหวัด
34.4 ทาหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ
34.5 จัดทาหนังสือถึง สคบ.จังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการรวบรวมข้อมูลจาก สคบ.
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
34.6 สคบ.เขต ติ ด ตามรายงานผลการด าเนิ น งานของสคบ. จั ง หวั ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
34.7 สคบ.เขต ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานของ สคบ.จั ง หวั ดในพื้น ที่
รับผิดชอบ
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34.8 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อส่งให้ส่วนกลาง
34.9 ส่งรายงานและข้อมูลจาก สคบ. จังหวัดให้ส่วนกลาง
รายงานการดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 76 จังหวัด
35.1 สคบ.เขต ส่งรายงานและข้อมูลให้ส่วนกลาง
35.2 ส่วนกลางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
35.3 ส่วนกลางรวบรวมข้อมูลทั้ง 76 จังหวัดเพื่อนาไปวิเคราะห์
35.4 ใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลดาเนินการที่ผ่านมา
35.5 จัดทาหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อเสนอผลการดาเนินงานให้สานักแผนฯ
ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
36.1 รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายของเลขาฯ
36.2 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเขตสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายให้ฝ่ายติดตาม
ประเมินผล
36.3 ฝ่ายติดตามประเมินผลรวบรวมผลการดาเนินงานทั้ง 76 จังหวัด
36.4 ฝ่ายติดตามประเมินผลจัดทาหนังสือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนามถึงเลขาฯ
36.5 เลขาฯ รับทราบผลการดาเนินงาน
36.6 รับรายงานกลับลงทะเบียนคุมและเก็บเข้าแฟ้มตามจังหวัด
36.7 สรุปรายงานประจาปี
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนของ สคบ.จังหวัด 76 จังหวัด
37.1 มีหนังสือถึ ง สคบ.จังหวัด ทั้ ง 76 จั ง หวัด เพื่ อให้รายงานผลการเบิกจ่า ย
งบประมาณตามแผนที่เสนอมาส่วนกลาง
37.2 รวบรวมหนังสือแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณของ สคบ.จังหวัดจาก สลก.
37.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ สคบ.จังหวัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
37.4 จัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
นิเทศงานตามภูมิภาค
38.1 ศึกษาวิเคราะห์ การจัดทาแผนงาน การเดินทางไปนิเทศงาน
38.2 จัดทาบันทึกอนุมัติเดินทาง
38.2.1 บันทึกอนุมัติเดินทาง
38.2.2 แผนการออกตรวจ
38.2.3 กาหนดการเดินทาง
38.3 ติดต่อประสานงานกับ สคบ.เขต สคบ.จังหวัด สถานที่เวลาในการออกตรวจ
38.4 ติดต่อขอจองห้องพัก
38.4.1 จานวนห้องพัก
38.4.2 จานวนผู้เข้าพัก
38.5 ทาหนังสือเชิญสานักงานจัง หวัดออกตรวจร่วมกับ สคบ.เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ
38.6 บันทึกขออนุมัติใช้รถเดินทางไปนิเทศงาน กาหนดระยะเวลาในการเดินทาง
38.7 กรณีเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5
3
1
5
2
5
2
2
2
3
2
2
1
10
3
3
3
3
2
1
1
1
2
1
1
3
1

ลาดับ
ที่

งาน (Work Flow)
38.7.1 จัดทาตารางการเดินทาง
38.7.2 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
38.7.3 ชื่อ – สกุล (ไทย – อังกฤษ)
38.8 จัดทาค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทาแบบ บก.111

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
1
1
1

กระบวนงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

กระบวนงานบริหารความเสี่ยง
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
1.4 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายใน
1.5 ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
1.6 ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผล
1.7 สรุปผลการดาเนินการรายงานผู้บริหาร
กระบวนงานจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทามาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อ
สังคม
2.2 ประชุมผอ.สานัก/ กอง/ กลุ่ม เพื่อพิจารณามาตรการจัดการผลกระทบ
ทางลบ พร้ อมทั้ งมอบหมายผู้ รั บผิ ดชอบ และเสนอผู้ บริ หารเพื่ อให้
ความเห็นชอบ
2.3 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายใน
2.4 ดาเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม
2.5 ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผล
2.6 สรุปผลการดาเนินการรายงานผู้บริหาร
กระบวนงานจัดทาแผนภาวะฉุกเฉิน
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนภาวะฉุกเฉิน
3.2 ประชุมคณะทางาน PMQA เพื่อพิจารณาแผนภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
3.3 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายใน
3.4 ดาเนินการตามแผนภาวะฉุกเฉิน
3.5 ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละครั้ง
- ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามผล
3.6 สรุปผลการดาเนินการรายงานผู้บริหาร
กระบวนงานควบคุมภายใน
4.1 แต่งตั้งคณะทางานควบคุมภายใน

2

3

4

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
14
1
1
300
14
1
14
1
1
300
14
1
30
1
1
300
7
2
2

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
4.2

5

รอบ 12 เดื อน ของปี งบประมาณที่ผ่ านมา เมื่อมีหนั งสื อจาก สปน.
ติดตามรอบ 12 เดือน ส่ง ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ของปีก่อนหน้า
ให้ดาเนินการประชุม คณะทางานฯ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานภายในส่ง
ปย. 1 ปย. 2 และ ปย.3 และส่งให้ กพบ. รวบรวมเพื่อจัดทา ปอ. 2
และ ปอ. 3 และเข้าคณะทางาน หากมีแก้ไขเพิ่มเติมให้ดาเนินการแก้ไข
เสนอ กตส.ตรวจทาน(ตามแบบ ปส.) แล้ วจึ งเสนอ ลคบ.เสนอ ลคบ.
แล้วจัดส่ง สปน.
4.3 รอบ 6 เดื อน ของปี งบประมาณปัจจุ บั น เมื่ อได้ รั บหนั งสื อแจ้ งจาก
สปน. ให้จัดทารายงานผลตามแบบปอ.3 โดยแต่ละหน่วยงานภายในทา
รายงานผลการควบคุ มภายในรอบ 6 เดื อน ของปี ปั จจุ บัน ส่ งมาให้
กพบ. เสนอคณะทางาน และเสนอ ลคบ. และ สปน.
กระบวนงานประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
5.1 ประชุ มรับฟั งเกณฑ์ การประเมิ นระดับคุ ณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
5.2 จัดทาข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่ง สานักงาน ปปท.
5.3 จัดท าบั นทึ ก แจ้ งหน่ วยงานภายใน เพื่ อประสานเรื่ องการตอบแบบ
ประเมินของ สานักงาน ปปท.
5.4 จัดประชุม ร่วมกับ สานักงาน ปปท. ตอบแบบประเมิน
5.5 รายงานผลคะแนนจากการประเมินเบื้องต้น และผลสรุปของ
สานักงาน ปปท. ให้ผู้บริหารรับทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
3

3

1
14
2
1
2

กระบวนงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลาดับที่
6

7

งาน (Work Flow)
งานวางแผนตรวจสอบภายใน
6.1 จัดทาแผนงานตรวจสอบ
6.1.1 การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
6.1.2 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
6.1.3 การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
6.1.4 สรุปผลการประเมิน
6.2 การวางแผนการตรวจสอบ
6.2.1 เรื่องที่ตรวจสอบ
6.2.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
6.2.3 ขอบเขตของการตรวจสอบ
6.2.4 ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ
6.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน
6.3.1 แผนการปฏิบัติงาน
6.3.1.1 หน่วยรับตรวจ
6.3.1.2 กิจกรรมที่ตรวจสอบ
6.3.1.3 ประเด็นการตรวจสอบ
6.3.1.4 วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
6.3.1.5 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
6.3.1.6 จานวนวันในการตรวจสอบ
6.3.1.7 ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
6.3.2 แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
6.3.2.1 ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบ
6.3.2.2 ชื่อผู้ตรวจสอบ
6.3.2.3 วันที่ตรวจสอบ
6.3.2.4 กระดาษทาการ
6.4 ขออนุมัติแผนงาน ดาเนินการขออนุมัติแผนจากหัวหน้าส่วนราชการ
6.5 จัดส่งแผนงาน จัดส่งแผนงานให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
งานตรวจสอบภายใน
7.1 ด้านการเงิน
7.1.1 เงินสด
7.1.1.1 การรับเงิน
7.1.1.2 การจ่ายเงิน
7.1.1.3 การนาส่งเงิน
7.1.1.4 การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
3
1
180
60
60
120
120
60
10
20
30
45
30
20
10
120
10
10
30
1
1

10
20
20
25

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
7.1.1.5 ตรวจสอบรายการบัญชีเงินขาด/เกินบัญชี(ถ้ามี)
7.1.1.6 ความเหมาะสมของการควบคุมใบเสร็จรับเงิน
7.1.2 เงินฝากธนาคาร
7.1.2.1 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน
7.1.2.2 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
7.1.2.3 การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
7.1.2.4 การยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
7.1.2.5 การรับเงินฝากธนาคาร มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร
7.1.2.6 การจ่ายเงินฝากธนาคาร มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเอกสาร
7.1.3 ลูกหนี้
7.1.3.1 ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการยืมเงิน
7.1.3.2 การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บของทาง
ราชการ
7.1.3.3 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน
7.1.3.4 ตรวจสอบยอดเงินในรายละเอียดลูกหนี้ตรงกับ
บัญชีคุมยอด
7.1.4 สินทรัพย์และวัสดุ
7.1.4.1 ระบบการควบคุม ภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
วัสดุ
7.1.4.2 การพิจารณาความต้องการจัดซื้อ /จัดจ้าง
7.1.4.3 การพิจารณาทางเลือกในการจัดซื้อ /จัดจ้าง
7.1.4.4 เปรียบเทียบยอดคงเหลือของทรัพย์สินและวัสดุใน
แต่ละงวดบัญชี
7.1.4.5 มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมของการบริ ห าร
สินทรัพย์
7.1.4.6 การตรวจสอบวิธี การจัดซื้อ /จัดจ้าง โดยเฉพาะวิ ธี
พิเศษ
7.1.4.7 รายงานการตรวจนับทรัพย์สินและวัสดุคงเหลือ
ประจาปี มีความถูกต้อง ครบถ้วน
7.1.4.8 การรับทรัพย์สินและพัสดุ มีความถูกต้องครบถ้วน
7.1.4.9 การจ่ายทรัพย์สินและพัสดุ มีความถูกต้องครบถ้วน
7.1.4.10 การจาหน่ายทรัพย์สินและพัสดุ มีความถูกต้อง
ครบถ้วน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
20
20
30
45
3
10
20
30
30
45
60
120
30
30
60
60
30
120
60
60
120

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
7.1.5 ค่าใช้จ่าย
7.1.5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา
7.1.5.2 ค่าประชาสัมพันธ์
7.1.5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
7.1.5.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีสาระสาคัญ
7.2 ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
7.2.1.1 การจัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
7.2.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7.2.1.3 การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2.1.4 การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2.1.5 การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญา
7.2.2 วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7.2.2.1 การจัดทารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
7.2.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7.2.2.3 การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2.2.4 การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.2.2.5 การจัดทาสัญญาและการบริหารสัญญา
7.3 ด้านความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง
7.3.1 ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด
- ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
- ระบบการติ ด ตามการด าเนิ น งานเพื่ อ หาผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดาเนินคดี
7.3.2 ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง
- ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
- ระบบการติดตามการดาเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดาเนินคดี
7.3.3 ระบบความผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
- ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
- ระบบการติ ด ตามการด าเนิ น งานเพื่ อ หาผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดาเนินคดี
7.3.4 ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
- ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
- ระบบการติ ด ตามการด าเนิ น งานเพื่ อ หาผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่
เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดาเนินคดี

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
20
20
20
10
10
30
20
45
10
10
20
20
20
30

30

30

30

ลาดับที่

8

9

10

งาน (Work Flow)
7.4 โครงการที่วางแผนการตรวจสอบกรณีพิเศษ
7.4.1 มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7.4.2 การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ
7.4.3 การจัดหาพัสดุของโครงการฯ
7.4.4 มีความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐาน
7.4.5 มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานสอบทาน
8.1 สอบทานการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
8.1.1 สอบทานรายงานผลการดาเนินงาน
8.1.2 สอบทานแผน ผลการปฏิบัติงาน
8.1.3 ศึกษาปัญหา อุปสรรคการดาเนินงาน
8.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล
8.1.5 สรุปผลการดาเนินงาน
8.2 สอบทานการควบคุมภายในขององค์กร
8.2.1 สอบทานการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน
8.2.2 ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
8.2.3 จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)
8.3 สอบทานงบการเงิน
8.3.1 สอบทานตัวเลขความถูกต้องของงบการเงิน
8.3.2 สอบทานข้อมูลความครบถ้วนของรายการ
8.3.3 สอบทานการแสดงรายการเป็นไปตามรูปแบบแผนที่กาหนด
ของกรมบัญชีกลาง
รายงานผลการตรวจสอบและสอบทาน
9.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
9.2 รายงานผลการสอบทานงาน
9.3 ข้อสังเกต
9.4 ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนา
9.5 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
9.6 แจ้งผลการตรวจสอบและสอบทานงาน
งานติดตามผลการตรวจสอบ
10.1 ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ให้คาแนะนาได้มีการแก้ไขหรือไม่
10.2 รายงานผลการติดตามการแก้ไข
10.3 ผู้ตรวจสอบภายในให้คาแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
120
120
120
90
45
30
30
45
45
45
45
30
30
30
20
5
5
3
3
3
1
120
180
120

ลาดับที่
11

งาน (Work Flow)
งานให้คาปรึกษา
11.1 ผู้ตรวจสอบภายในให้คาแนะนาหน่วยรับตรวจ
11.2 การให้คาแนะนาแก่ผู้บริหาร
11.3 การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
120
120
1

กระบวนงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่
12

งาน (Work Flow)
ดาเนินการจัดทาการควบคุมภายใน
12.1 การควบคุมภายในของสานักงานเลขานุการกรม
12.1.1 ประเมินการควบคุมภายในของงวดก่อน
12.1.2 จัดทาแบบ ปย. 1
12.1.3 จัดทาแบบ ปย. 2

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080
720
1,080

กระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

งานจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
1.1 รับเรื่องร้องเรียนผ่านหนังสือ/ e-mail
1.2 รวบรวมเรื่องข้อมูลเบื้องต้นเสนอ ลคบ.
1.3 พิจารณาข้อมูล
1.4 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
1.5 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
1.6 ทาหนังสือแจ้งต่อผู้ที่ไ ด้รับการแต่ง ตั้ง เป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
1.7 รับทราบคาสั่งและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ถูกร้องเรียน
1.8 รับทราบเรื่อง
1.9 ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
1.10 ให้ข้อเท็จจริงใช้ในการสอบสวน
1.11 เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
1.12 ทาความเห็นเสนอ ลคบ.
1.13 พิจารณาสั่ง
1.14 มีคาสั่งให้ยุติเรื่อง
1.15 กรณี เ ป็ น เรื่ อ งการบริ ห ารงานทั่ ว ไป สมรรถนะของบุ ค ลากร
การบริหารจัดการ
1.16 พิจารณาสอบตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ จรรยาข้าราชการ
1.17 ชี้แจงข้อเท็จจริง
1.18 ทาความเห็นเสนอ ลคบ. ให้ยุติเรื่อง
1.19 มีคาสั่งให้ยุติเรื่อง
1.20 พิจารณาความผิด
1.21 เตือนด้วยวาจา
1.22 ทาทัณฑ์บน
1.23 เตือนด้วยลายลักษณ์อักษร
1.24 รวบรวมเรื่องเก็บไว้เป็นข้อมูล
1.25 กรณีมีพฤติกรรมไม่สุภาพ
1.26 กรณีมีความผิดทางวินัยข้าราชการให้ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.27 สอบตามวิธีการที่เห็นสมควร
1.28 พิจารณาสั่งการ
1.29 มีคาสั่งให้ยุติเรื่อง
1.30 ลงโทษ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
60
360
360
180
60
360
120
120
180
0
0
720
120
60
360
360
180
720
60
360
180
120
120
30
60
60
360
60
60
120

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
1.31 จัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามที่ ก.พ.
กาหนด
1.32 ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
1.33 ทาหนังสือแจ้งต่อผู้ที่ไ ด้รับการแต่ง ตั้ง เป็นคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย
1.34 รับทราบคาสั่งและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ถูกร้องเรียน
1.35 รับทราบเรื่อง
1.36 ดาเนินการสอบสวนวินัย
1.37 ทาความเห็นเสนอ ลคบ.
1.38 พิจารณาสั่งการ
1.39 ลงโทษ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
60
60
60
0
180
360
60
0

กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

กลุ่มงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงานขอเสนอตั้งใหม่) จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล
1.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ
1.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ
1.2.1 วิเคราะห์รายละเอียดของความต้องการว่ามีวัตถุประสงค์ใด
1.2.2 วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
1.2.3 วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์
1.2.4 วิเคราะห์งบประมาณที่ต้องใช้
1.2.5 วิเคราะห์งานให้สอดคล้องกับภารกิจ
1.3 เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา จัดทาเอกสารการวิเคราะห์ ร ะ บ บ
ที่ได้กระทาเสร็จแล้ว
1.4 จัดทา TOR หรือข้อกาหนด
1.5 ทาบันทึกเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชา
1.6 ทาบั นทึ กเสนอส านั กงานเลขานุ การกรมเพื่ อจั ดซื้ อจั ดจ้ างให้ เป็ นไป
ตามระเบียบ
1.7 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม TOR หรือข้อกาหนด
1.8 ฝึ ก อบรมการใช้ ง านให้ เ จ้ า หน้ า ที่ สคบ.โดยผู้ รั บ จ้ างติ ด ตั้ ง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.9 ประเมินผลการดาเนินงานที่ได้จัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์หรือไม่
1.10 สรุ ปรายงาน น าผลการประเมิ นการด าเนิ นงานพร้ อมข้ อเสนอแนะ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
1
1
1
2
1
1
2
3
2
90
3
5
2

กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

2

การจัดทาฐานข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัย/แจ้งเตือนภัย
2.1 ศึกษาและสืบค้นข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ
2.2 รวบรวมข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ
2.3 จัดเก็บและคัดแยกรายการสินค้าออกเป็นหมวดหมู่
2.4 ตรวจเช็ ค E-mail ฝ่ า ยฯ ประจ าวั น เพื่ อ เช็ ค ความคื บ หน้ า การ
ดาเนินงานในประเทศอาเซียนและตอบกลับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.5 น าข้ อ มู ล สิ น ค้ า ไม่ ป ลอดภั ย ในแต่ ล ะหมวดหมู่ / ประเภทใส่ ล งใน
ฐานข้อมูลของฝ่ายฯ ที่ได้จัดทาขึ้น
2.6 สร้างแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยกับหน่วยงาน
คุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ
2.7 ส่ง ต่อ และแลกเปลี่ ยนข้อ มู ลสิ นค้ าที่ ไ ม่ ป ลอดภั ยของประเทศไทย
ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน
2.8 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นการแจ้ ง เตื อ นภั ย กั บ
ประเทศอาเซียน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
10
20
18
30
18
4
7
30

กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

3

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนความต้องการการใช้เทคโนโลยี
3.4 วิเคราะห์ ข้อดี -ข้อเสียด้านเทคโนโลยี ความเหมาะสม ต้นทุนผลผลิ ต
การสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้อง
3.5 เปรียบเทียบเทคโนโลยีใหม่ๆ กับการตอบสนองภารกิจองค์กร
3.6 จัดประชุม วางแผน คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดาเนินการ
การจั ดท าโครงการด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่ อ เสนอของบประมาณประจ าปี
งบประมาณ
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4.2 จัดเตรียมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก
โครงการ
4.3 วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย คัดเลือกเทคโนโลยี การสนับสนุนภารกิจองค์กร
และการตอบสนองการให้บริการประชาชน
51.3.1 วิ เ คราะห์ คั ด เลื อ กข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ
4.4 จัดทาขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกอบต่างๆ
51.4.1 เสนอโครงการตามล าดั บ ชั้ น การบั ง คั บ บั ญ ชา เสนอ
คณะกรรมการ ICT/CIO พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.5 เสนอคณะกรรมการบริ หารและจั ด หาระบบคอมพิ วเตอร์
สานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) ให้ความเห็นชอบ
4.6 เสนอสานักงบประมาณ/คณะกรรมาธิการด้าน IT พิจารณา เสนอขอ
อนุมัติโครงการ/ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ
5.1 ศึ ก ษาปั ญ หา รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยศึ ก ษาจากเอกสาร
ต่างๆ
5.2 รวบรวมรายละเอียด
5.3 จัดทาเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล
วิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ
6.1 วิเคราะห์รายละเอียดความต้องการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียวิเคราะห์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครือข่าย
6.2 วิเคราะห์งาน การวางรูปแบบ เพื่อสนับสนุนให้ระบบสารสนเทศตรงตาม
ความต้องการ
6.3 จัดทาเอกสารการวิเคราะห์ระบบ

4

5

6

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
120
480
720
360
480
360
360
480
180

360
120
120
360
360
180
480
480
480

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

7

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
7.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบ รวบรวมความต้องการ
7.2 นาเอกสารการวิเคราะห์ระบบมาศึกษาพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7.3 ศึกษา ควบคุมการออกแบบและการพัฒนาระบบ ได้แก่ การออกแบบ
ข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
7.4 ควบคุม กากับ ดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบ (Outsource) ได้แก่
การออกแบบข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
7.5 ทดสอบระบบ Unit Test ประชุมคณะทางาน/ผู้เกี่ยวข้องการปรับปรุง
แก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน
7.6 การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
7.7 ติดตาม ประเมินผล ดูแลบารุงรักษาระบบ การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
ความต้องการขององค์กร
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
8.1 วิเคราะห์และจาแนกประเภทฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต ระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ฐานข้อมูลคดีแทน
ผู้ บริ โ ภค ฐานข้ อมู ล ขายตรงและตลาดแบบตรง ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8.2 ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐาน
8.3 แก้ไข/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
8.4 จั ด ท ารายงานการเปลี่ ย นของระบบฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ รายงาน
การเปลี่ยนแปลง รายงานผลกระทบต่อการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
8.5 รายงานผู้บริหาร จัดทาฐานข้อมูลทุกระบบให้เป็นปัจจุบัน จัดทาระบบ
สารองข้อมูล (Back up)
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
9.1 ศึกษาวิ เคราะห์ ข้ อมู ล รวบรวมความต้ องการจากแหล่ งต่างๆ ได้ แก่
ผู้ใช้ระบบ ประชาชนทั่วไป
9.2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความต้องการ
9.3 ด าเนิ นการประชุ ม รวบรวมความต้ องการจากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้ แ ก่
ทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง
บารุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
10.1 ตรวจสอบการทางานระบบเครือข่าย ขั้นตอน มีดังนี้
10.1.1 ตรวจสอบโดยใช้คาสั่ง ping tracert nslookup nestat
10.1.2 ตรวจสอบการท างานของระบบบริ หารจั ด การและ
ตรวจสอบสิทธิ์
10.1.3 ตรวจสอบการทางานของระบบ Domain name sever
10.1.4 ตรวจสอบการท างานของระบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จราจร
คอมพิวเตอร์
10.1.5 ตรวจสอบการทางานของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
180
720
360
360
360
720
360

720
720
720
120
240
60
180
45

ลาดับที่

11

12

13

งาน (Work Flow)
10.1.6 ตรวจสอบการท างานของระบบบริ หารจั ดการป้ องกั นไวรั ส
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
10.1.7 ตรวจสอบการท างานของระบบป้ อ งกั น Span Mail
(Baracuda)
10.1.8 ตรวจสอบการใช้งาน Internet
10.2 ตรวจสอบการทางานของระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall)
10.3 ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ตรวจสอบการทางานระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทาระบบสารองข้อมูล (Back up)
10.4 แก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่ระบบขัดข้อง
10.5 ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
10.6 รวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้น
10.7 วิ เคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ด าเนิ นการประชุ ม หารื อร่ วมกั นระหว่ าง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนและบริษัทที่ดูแลระบบ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศ
11.1 ศึกษาวิเคราะห์ระบบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
11.2 ควบคุม กากับ ดูแลการบารุงรักษาระบบ (Outsource)
11.3 ตรวจสอบระบบ ตรวจสอบการทางานของระบบ
11.4 รั บ แจ้ ง ปั ญหาการใช้ ง าน ติ ด ต่ อ ประสานงาน เร่ ง รั ด ติ ด ตามงาน
ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน
11.5 ติ ดตาม ประเมิ นผลการดู แลบ ารุ ง รั กษาระบบ การแก้ ไ ขปรั บปรุ ง
เพิ่มเติมตามความต้องการขององค์กร
งานบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
12.1 กากับ ดูแลติดตามงานด้าน ICT
12.2 ศึกษา ทบทวน ความต้องการด้านสารสนเทศ
12.3 จั ด ท าแบบส ารวจและท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.4 รวบรวมผลการสารวจและทาการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
12.5 วิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ
12.6 แก้ไข/ปรับปรุงพัฒนางานด้าน ICT ตามแบบสารวจ
12.7 เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อการดาเนินงาน ต่อไป
12.8 ลงนามในคาสั่ง/ประกาศ ใช้บังคับภายใน สคบ.
12.9 วิเคราะห์ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบูรณาการ/งานสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี
13.1 ดูแลการนาข้อมูลเข้าระบบ/บันทึกข้อมูล
13.2 บริ หารจัดการศูนย์ คุ้ มครองผู้ บริ โภคแห่ งชาติ บริ การให้ ค าแนะน า/
คาปรึกษา/แนวทางการแก้ไขปัญหา
13.3 การประสานงานด้าน ICT ของหน่วยงาน กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

45
45
60
30
30
60
720
1,800
1,800
1,800
30
60
1,800
30
120
30
20
20
360
1,080
30
60

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
13.4 การฝึกอบรม
13.5 บริการให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ในการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
10

กระบวนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

งานแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/อนุกรรมการ
2.1 รับหนังสือพิจารณาแต่งตั้ง
2.2 เสนอเลขาธิการฯพิจารณามอบหมาย
2.3 ทาหนังสือแต่งตั้ง
2.4 ส่งหนังสือแต่งตั้ง
งานจัดวิทยากรบรรยาย
3.1 รับหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร
3.2 เสนอเลขาธิการฯ พิจารณามอบหมาย
3.3 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน
3.4 ส่งหนังสือแจ้งวิทยากร
ดาเนินการสรรหาบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
3.1 การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ
3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.1.3 จัดทาประกาศรับสมัครสอบ
3.1.4 เผยแพร่ข่ า วการรั บ สมั ครสอบบนเว็ บ ไซต์ ข องสานั ก งาน
ก.พ. และเว็ บไซต์ ข อง สคบ. ปิ ดประกาศรั บสมั ค ร และ
ประกาศทางสื่ออื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3.1.5 ดาเนินการรับสมัคร
3.1.6 จัดหาสถานที่สอบและจัดทาผังที่นั่งสอบ
3.1.7 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.1.8 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
3.1.9 จัดหาวัสดุในการสอบ
3.1.10 จัดทาสาเนาข้อสอบ
3.1.11 ดาเนินการสอบข้อเขียน
3.1.12 ตรวจข้อสอบ กรอกและรวมคะแนน
3.1.13 จัดหาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1.14 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.1.15 ประกาศผลการสอบข้อเขียน
3.1.16 ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.1.17 กรอกและรวมคะแนน
3.1.18 รายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน
3.1.19 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
3.1.20 รายงานการดาเนินการสอบแข่งขันไปยังสานักงาน ก.พ.
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
3
3
3
1
3
3
3
1,260
420
2,100
1,260
12,600
8,400
420
2,100
2,940
720
420
840
2,100
420
2,100
420
840
360
2,100
2,100

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
3.1.21 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
3.2 การบรรจุข้าราชการ
3.2.1 จัดทาคาสั่งบรรจุข้าราชการ
3.2.2 ให้ข้าราชการบรรจุใหม่กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 เสนอ ก.พ. 7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ ลคบ. ลงนาม
3.2.4 จัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการ และนาเอกสารที่เกี่ยวข้องเก็บ
เข้าแฟ้มประวัติ
3.2.5 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
3.2.6 นาข้อมูลเข้าระบบ DPIS
3.2.7 สาเนาคาสั่งบรรจุ สาเนา ก.พ. 7 ให้สานักงาน ก.พ.
3.2.8 สาเนาค าสั่ ง ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง ส่ ว นราชการภายใน และ
ฝคพ.
3.2.9 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
3.2.10 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
3.2.11 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระบบจ่ายตรงค่ ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการบรรจุใหม่
3.2.12 พิมพ์รายละเอียดการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการที่
บรรจุใหม่ต รวจสอบและลงนามรั บรองความถูก ต้องของ
ข้อมูล
3.2.13 ยืนยันข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
3.3 การดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ขอใช้บัญชี)
3.3.1 ตรวจสอบข้ อ มู ล ของผู้ ขึ้ น บั ญ ชี ก รณี ที่ มี ส่ ว นราชการ
ภายนอกขอใช้บัญชีของ สคบ.
3.3.2 จัดทารายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชี
3.3.3 เสนอ ลคบ. ลงนาม และจั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วให้ ส่ ว น
ราชการภายนอกที่ขอใช้บัญชี
3.3.4 รับทราบรายงานผลการนาบัญชีไปใช้
3.3.5 ตัดสิทธิผู้ขึ้นบัญ ชีที่ได้รับการบรรจุในการนาบัญชีไ ปใช้ใน
ครั้งนี้
3.3.6 ทาการอัพเดตข้อมูลในwww.job.ocsc.go.th
3.4 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
3.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาฯ
3.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.4.3 จัดทาประกาศรับสมัครสอบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,680
2,940
1,680
840
420
60
60
840
840
420
420
840
30
10
420
60
840
10
10
360
1,260
420
2,100

ลาดับที่

4

งาน (Work Flow)
3.4.4 เผยแพร่ข่า วการรับสมัครสอบบนเว็บไซต์ของสานักงาน
ก.พ. และเว็บไซต์ของ สคบ. ปิดประกาศรับสมัคร และ
ประกาศทางสื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3.4.5 ดาเนินการรับสมัคร
3.4.6 จัดหาสถานที่สอบและจัดทาผังที่นั่งสอบ
3.4.7 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.4.8 จัดทาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
3.4.9 จัดหาวัสดุในการสอบ
3.4.10 จัดทาสาเนาข้อสอบ
3.4.11 ดาเนินการสอบข้อเขียน
3.4.12 ตรวจข้อสอบ กรอกและรวมคะแนน
3.4.13 จัดหาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.4.14 จัดประชุมคณะกรรมการ
3.4.15 จัดทาประกาศผลการสอบข้อเขียน
3.4.16 ดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
3.4.17 กรอกและรวมคะแนน
3.4.18 รายงานผลการสอบต่อผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน
3.4.19 จัดทาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
3.4.20 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
3.4.21 จัดส่งข้อมูลไปประกันสังคม
3.4.22 ลงข้อมูลใน DPIS
ดาเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.2 ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการกรอกภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน
4.3 ส่งเอกสารดังกล่าวและแบบประเมินผลให้คณะกรรมการฯ ทาการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
4.4 จัดทาประกาศการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4.5 ส่งสาเนาประกาศ และรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้ ก.พ. ทราบ
4.6 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
4.7 สาเนาประกาศเก็บเข้าแฟ้มประวัติข้าราชการ
4.8 ส่งสาเนาประกาศให้ส่วนราชการภายในทุกส่วนทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,260
12,600
8,400
420
2,100
2,940
720
420
840
2,100
420
2,100
420
840
720
2,100
1,680
840
60
840
840
1,260
840
840
60
420
420

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

5

ดาเนินการเกี่ยวกับการโอน ย้าย เลื่อนระดับ บรรจุกลับ การลาออกของข้าราชการ
และการลาออกของพนักงานราชการ
5.1 การเลื่อนตาแหน่งข้าราชการ (ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชก.
และชพ.)
5.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ
5.1.2 จั ด ท าบั น ทึ ก เสนอ ลคบ. เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบในการ
ดาเนินการคัดเลือก
5.1.3 แจ้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ส านั ก /กอง/กลุ่ ม งานพิ จ ารณา
คั ด เลื อ กและประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ ส่ ง รายชื่ อ เข้ า รั บ การ
ประเมิน
5.1.4 รวบรวมข้อมูลเสนอคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อเข้า
รับการประเมินผลงาน
5.1.5 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก (ชี้ตัว กรณีคัดเลือก ชพ.)
5.1.6 จัด ทาประกาศรายชื่ อและเค้า โครงผลงานของผู้ ผ่า นการ
คัด เลือ กฯ เพื่อ คั ดค้ า นผลงาน ภายใน 30 วั น นั บแต่ วั น
ประกาศ
5.1.7 จัดทาบันทึกแจ้งผู้เข้ารับการคัดเลือก ให้ส่ง ผลงานหากพ้น
กาหนดทักท้วง 30 วัน
5.1.8 จัดเตรียมเอกสารและจัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา
ผลงาน
5.1.9 ประชุมประเมินผลงาน
5.1.10 รับรองรายงานการประชุม
5.1.11 เมื่ อ ผลกงานผ่ า นแล้ ว จึ ง มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส านั ก งานปลั ด ฯ
เพื่อขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ (กรณี ชพ.)
5.1.12 ผลงานฯ ผ่านแล้วเสนอผู้มีอานาจสั่งบรรจุฯ ออกคาสั่งเลื่อน
ข้าราชการ
5.1.13 สาเนาคาสั่ง ส่งไป ก.พ. กรมบัญชีกลาง ฝคพ. และแจ้งเวียน
หน่วยงานภายใน สคบ.
5.1.14 ลง ข้อมูล ใน ก.พ. 7
5.1.15 ลง ข้อมูล ใน DPIS
5.1.16 ลง ข้อมูล ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
5.2 การย้าย
5.2.1 เสนอ ลคบ. เพื่อโปรดพิจารณา
5.2.2 จัดทาคาสั่งย้าย
5.2.3 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

840
1,260
2,940
1,260
420
1,260
420
720
420
1,260
840
720
840
60
60
60
420
420
60

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
5.2.4
5.2.5

5.3

สาเนาคาสั่งเก็บเข้าแฟ้มประวัติข้าราชการ
สาเนาคาสั่งย้ายให้สานักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง ส่วน
ราชการภายใน และ ฝคพ.
5.2.6 นาข้อมูลเข้าระบบ DPIS
5.2.7 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
การรับโอนข้าราชการ
5.3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับโอน
5.3.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ
5.3.3 ติดต่อผู้สมัครขอโอนมารับราชการเข้ารับการประเมิน
5.3.4 รวมคะแนน และจัดทารายงานการประชุม
5.3.5 จัดทาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
5.3.6 ประสานศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อนาประกาศลงเว็บไซต์ สคบ.
5.3.7 จั ด ท าหนั ง สื อ ทาบทามการขอโอนให้ ส่ ว นราชการต้ น
สังกัดของผู้ผ่านการประเมิน
5.3.8 รับ ทราบการตอบรั บ การให้ โ อนจากส่ว นราชการของ
ข้ า ราชการที่ ข อโอน และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ของ
ข้าราชการผู้นั้น
5.3.9 จัดทาคาสั่งรับโอน
5.3.10 ส าเนาค าสั่ ง รั บโอนให้ ส่ วนราชการต้ นสั ง กั ดของผู้ โอน
สานั กงานก.พ. กรมบัญชีกลาง ส่ วนราชการภายใน และ
ฝคพ.
5.3.11 รับทราบคาสั่งให้โอนจากส่วนราชการของข้าราชการผู้นั้น
5.3.12 บันทึกคาสั่งให้โอนใน ก.พ. 7
5.3.13 บันทึกข้อมูลคาสั่งให้โอนลงในระบบ DPIS
5.3.14 ประสานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ขอโอนให้
นาข้อมูลออกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือน และระบบจ่าย
ตรงค่ารักษาพยาบาล
5.3.15 นาข้อมูลข้าราชการผู้ขอโอนเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
5.3.16 รับโอนข้อมูลของข้าราชการที่ขอโอนเข้าสู่ระบบจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล
5.3.17 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในระบบจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการที่ขอโอน และประสานขอ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
60
420
60
15
420
840
420
840
840
210
420
2,100
420
420
60
60
10
10
180
420
420

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
5.3.18

5.4

5.5

พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดการจ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลให้
ข้า ราชการที่ ขอโอนตรงสอบและลงนามรั บ รองความ
ถูกต้องของข้อมูล
5.3.19 ยืนยันข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
การให้โอนข้าราชการ
5.4.1 รับทราบหนังสือทาบทามจากส่วนราชการที่ขอรับโอน
5.4.2 จัด ท าหนัง สื อ ให้ส่ ว นราชการที่ข้ า ราชการนั้ นสั ง กั ด อยู่
พิจารณา
5.4.3 เสนอ ลคบ. เพื่อโปรดพิจารณา
5.4.4 จัดทาหนัง สือตอบรั บการให้ โอน และแจ้ง รายละเอีย ด
ของข้าราชการที่จะให้โอนให้ส่วนราชการที่ขอรับโอนทราบ
5.4.5 รับทราบคาสั่ง รับโอนจากส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นั้น
สังกัดอยู่
5.4.6 จัดทาคาสั่งให้โอนข้าราชการ
5.4.7 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
5.4.8 ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง แฟ้ ม ประวั ติ ก.พ. 7 และเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ส่วนราชการที่รับโอน
5.4.9 สาเนาคาสั่งให้ส่วนราชการที่รับโอน สานักงาน ก.พ.
กรมบัญชีกลาง และส่วนราชการภายใน
5.4.10 ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง ให้ ฝคพ. และประสานในเรื่ อ งการน า
ข้อมูลออกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือน
5.4.11 น าข้ อ มู ล ข้ า ราชการที่ ใ ห้ โ อนออกจากระบบจ่ า ยตรง
เงินเดือน
5.4.12 โอนข้ อมู ลของข้ าราชการที่ ขอโอนในระบบจ่ ายตรงค่ า
รักษาพยาบาลให้ส่วนราชการที่ขอรับโอน
5.4.13 แจ้งส่วนราชการที่รับโอนให้นาข้อมูลข้าราชการที่โอนไป
สังกัด เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล
บรรจุกลับ
5.5.1 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ พิจ ารณาการบรรจุก ลั บเข้ า
รับราชการ
5.5.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ
5.5.3 ติดต่อข้าราชการที่ขอบรรจุกลับเข้ารับการประเมิน
5.5.4 จัดทารายงานการประชุม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
840
30
120
420
420
420
120
420
60
1,260
1,260
240
120
120
120

840
1,260
360
840

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
5.5.5
5.5.6
5.5.7

5.6

จัดทาคาสั่งบรรจุข้าราชการกลับเข้ารับราชการ
บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
สาเนาค าสั่ ง ให้ ส านั ก งาน ก.พ. กรมบั ญ ชี กลาง ส่ ว น
ราชการภายใน และ ฝคพ.
5.5.8 บันทึกข้อมูลในระบบ DPIS
5.5.9 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
5.5.10 น าข้ อ มู ล ข้ า ราชการที่ ข อบรรจุ ก ลั บ ออกจากระบบ
บาเหน็จบานาญ (e-pension)
5.5.11 นาข้อมูลของข้าราชการที่ขอบรรจุกลับ เข้าสู่ระบบจ่าย
ตรงค่ารักษาพยาบาล
5.5.12 ตร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ร ะ บ บจ่ า ย ต ร ง ค่ า
รั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการที่ ข อบรรจุ ก ลั บ และ
ประสานขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.5.13 พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดการจ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลให้
ข้าราชการที่ขอบรรจุกลับตรวจสอบและลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
5.5.14 ยืนยันข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
5.5.15 ตรวจสอบสิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการที่
ขอบรรจุกลับ
การลาออกจากราชการของข้าราชการ
5.6.1 ได้รับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขอ
ลาออกจากราชการ
5.6.2 จั ด ท าค าสั่ ง เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา
ลงนามในคาสั่งลาออก
5.6.3 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
5.6.4 สาเนาคาสั่งเก็บเข้าแฟ้มประวัติข้าราชการ
5.6.5 ส าเนาค าสั่ ง ให้ ส านั ก งาน ก.พ. กรมบั ญ ชี กลาง ส่ ว น
ราชการภายใน และ ฝคพ.
5.6.6 นาข้ อ มูล ข้ า ราชการที่ ล าออก ออกจากระบบจ่ ายตรง
เงินเดือน
5.6.7 ให้ ข้ า ราชการที่ ล าออกกรอกเอกสารขอรั บ เงิ น คื น
จาก กบข.
5.6.8 ตรวจสอบความถูกต้อง และส่ง แบบขอรับเงินคืน และ
แจ้งข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพให้ กบข.
5.6.9 เวียนทุกหน่วยงานทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
840
60
840
60
180
180
180
840
240
10
10
1,260
840
60
60
840
180
1,260
420
240

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
5.7

6

7

การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
5.7.1 ได้รับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขอ
ลาออกจากพนักงานราชการ
5.7.2 จัดทำคำสั่งเสนอผู้บังคับบัญชำ เพื่อโปรดพิจำรณำลง
นำมในคำสั่งลำออก
5.7.3 จัดทาหนังสือแจ้งประกันสังคม
5.7.4 ลง DPIS
5.7.4 เวียนทุกหน่วยงานทราบ
ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
6.1 ทะเบียนประวัติของข้าราชการ
6.1.1 บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ. 7
6.1.2 บันทึกข้อมูลในระบบ DPIS
6.1.3 แจ้งเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึก
ข้อมูลตามเอกสารที่เจ้าของข้อมูลประวัติแจ้ง
6.2 ทะเบียนประวัติของพนักงานราชการ
6.2.1 บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของพนักงานราชการ
ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติสมาชิก กบข./กสจ.
7.1 บาเหน็จ/บานาญ
7.1.1 สารวจข้าราชการที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จ/บานาญ
7.1.2 จัดส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการกรอกข้อมูล
7.1.3 ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของข้อมูล
7.1.4 เสนอ ลคบ. ลงนาม
7.1.5 บันทึกข้อมูลเข้าระบบบาเหน็จบานาญ
7.1.6 ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกตีกลับและทาการแก้ไข
7.1.7 ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วผ่านทางระบบฯ ให้กรมบัญ ชีกลาง
อีกครั้ง
7.1.8 จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ในระบบบาเหน็จบานาญ
7.1.9 แจ้งข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ให้ กบข.
7.1.10 รับทราบหนังสือสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญจากกรมบัญชีกลาง
7.1.11 สาเนาหนังสือสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญให้ ฝคพ.
7.1.12 สาเนาหนังสือสั่งจ่าย พร้อมแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน
ให้ กบข.

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,260
840
840
60
240
240
60
60
240
240
240
420
840
300
30
30
840
840
30
240
840

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
7.2
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บาเหน็จดารงชีพ (เพิ่มเติม)
7.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการขอรับบาเหน็ จ
ดารงชีพ (เพิ่มเติม) ที่ข้าราชการที่มีอายุครบ 65 ปี ยื่นมา
7.2.2 เสนอ ลคบ. ลงนาม
7.2.3 บันทึกข้อมูลเข้าระบบบาเหน็จบานาญ
7.2.4 จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ในระบบบาเหน็จบานาญ
7.3 กบข.
7.3.1 ตรวจสอบแบบฟอร์มที่ได้รับจากสมาชิก
7.3.2 เสนอ ลคบ. ลงนาม
7.3.3 จัดทาหนังสือให้ กบข.
7.4 กสจ.
ดาเนินการลงข้อมูลในระบบต่างๆ ดังนี้
8.1 ระบบสารสนเทศข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูง
8.1.1 ลงข้อมูลทุกคาสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการ
รับราชการ
8.2 ระบบ DPIS
8.2.1 ลงข้อมูลทุกคาสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการ
รับราชการ
8.3 ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
8.3.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
8.3.2 เสนอ ลคบ. ลงนามในคาสั่ง และจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง
เพื่อขอรับ user และ password
8.3.3 ให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่/รั บโอน/ข้าราชการที่ต้องการ
แก้ไขข้อมูลกรอกแบบฟอร์มการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล
8.3.4 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
8.3.5 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของข้ อ มู ล ที่
นาเข้าระบบ
8.3.6 พิ ม พ์ ร ายละเอี ย ดการจ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลให้
ข้า ราชการที่ บ รรจุ ใ หม่/ รั บ โอน/ข้ า ราชการที่ต้ อ งการ
แก้ไขข้อมูล ตรวจสอบ และลงนามรับ รองความถูก ต้อ ง
ของข้อมูล
8.3.7 ยืนยันข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
8.4 ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
8.4.1 ลงข้อมูลทุกคาสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการ
รับราชการ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
3
3
3
3
5
5
5
1
30
60
840
840
840
300
30

30
120

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
8.4.2
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ออกรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ไ ด้
ทาการบันทึกลงในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
8.5 ระบบบาเหน็จ/บานาญ
8.5.1 บันทึกข้อมูลข้าราชการที่ขอรับบาเหน็จ/บานาญเข้า
ระบบ
8.5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
8.5.3 จัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทั้งในรูปแบบเอกสาร และ
ส่งทางระบบบาเหน็จบานาญ
8.5.4 ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกตีกลับและทาการแก้ไข
8.5.5 ส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้วผ่านทางระบบฯ ให้กรมบัญ ชีกลาง
อีกครั้ง
การดาเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
9.1 การควบคุมการเกษียณอายุข้าราชการ
9.1.1 ตรวจสอบรายชื่ อ ข้ า ราชการที่ จ ะครบเกษี ย ณอายุ ใ น
ปีงบประมาณ ถัดไป
9.1.2 นาเสนอ อ.ก.พ. สคบ. พิจารณา
9.1.3 จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
9.1.4 จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
9.1.5 รายงานข้ อมู ลการเกษี ย ณอายุ ราชการให้ สปน. และ
กระทรวงการคลัง
9.1.6 รายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งส่งแผ่น
Diskette ให้สานักงาน ก.พ.
9.2 การดาเนินเกี่ยวกับการเกษียณก่อนกาหนด
ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
10.1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการข้ า ราชการ เลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจา
10.1.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรทุกรอบ 6 เดือนแรก และ 6
เดือนหลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคานวณ
วงเงิน 3% สาหรับเลื่อนเงินเดือน
10.1.2 จัดเตรียมแบบประเมินฯ และทาบันทึกแจ้งสานัก/กอง/
กลุ่มงาน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
10.1.3 รวบรวมผลการประเมินเสนอคณะกรรมการฯ กลั่นกรอง
และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนให้ความเห็นชอบ
10.1.4 จัดทาประกาศฯ ผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีมากขึ้นไป
และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทุกคนทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

840
360
180
180
360
360

30
360
360
360

ลาดับที่
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งาน (Work Flow)
10.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
10.2.1 จัดทาคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจา
10.2.2 แจ้ ง ผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ ข้ า ราชการทราบเป็ น
รายบุคคล
10.2.3 ส าเนาค าสั่ งเลื่ อนเงิ นเดื อนและค่ าจ้ างลู กจ้ างประจ าให้
กรมบัญชีกลาง และ ฝคพ.
10.2.4 สาเนาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาให้ส่วนราชการ
ภายในทุกส่วน
10.2.5 บันทึกข้อมูลใน ก.พ. 7
10.2.6 นาข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
10.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและจัดทาบัญชีถือจ่ายข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
10.3.1 นาข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจาเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน
10.3.2 ออกรายงานหมายเลข 4 (บัญชีถือจ่าย)
10.3.3 ตรวจสอบรายงานหมายเลข 4
10.3.4 ส่งสาเนารายงานหมายเลข 4 ให้ ฝคพ.
ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
11.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ
11.1.1 จัดทาแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พนักงานราชการ
11.1.2 ส่งแบบประเมินให้ทุกหน่วยงาน
11.1.3 จัดทาคาสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการพนักงานราชการ
11.1.4 รวบรวมแบบประเมิน
11.1.5 จัด การประชุม คณะกรรมการฯ เพื ่อ พิจ ารณาการ
เลื่อนขั้นค่าตอนแทน
11.2 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
11.2.1 จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
11.2.2 แจ้ ง ผลการเลื่ อ นขั้ น ค่ า ตอบแทนให้ พ นั ก งานราชการ
ทราบเป็นรายบุคคล
ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บเงิ นเพิ่ มการครองชี พชั่ วคราวข้ าราชการ ลู กจ้ างประจ าและ
พนักงานราชการ
12.1 ข้าราชการ และลูกจ้างประจา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
360
360
30
30
720
180
360
30
180
30
1,260
1,260
180
10,800
1,080
1,800
1,260

ลาดับที่
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งาน (Work Flow)
12.1.1 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
12.1.2 จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
12.1.3 ส่ง ส าเนาค าสั่ง ให้ก รมบั ญ ชีก ลาง ส่ว นราชการภายใน
และ ฝคพ.
12.1.4 บันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
12.2 พนักงานราชการ
12.2.1 ตรวจสอบรายชื่อพนักงานราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
12.2.2 จัดทาคาสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
ดาเนินการเกี่ยวกับเงินประจาตาแหน่ง
จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน/รักษาการ
14.1 การรักษาราชการแทน (ระดับกอง)
14.1.1 จัดทาบันทึกสอบถามลาดับการรักษาราชการแทนทุก
สานัก/กอง
14.1.2 จัดทาคาสั่งรักษาราชการแทน เพื่อเสนอ ลคบ. พิจาณา
ลงนาม
14.1.3 แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
14.2 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
14.2.1 จัดทาคาสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอ
ลคบ. พิจาณาลงนาม
14.2.2 สาเนาคาสั่งให้ส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินเกี่ยวกับระบบระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)
15.1 คัดเลือกบุคลากรที่จัดเข้าสู่ระบบ
15.1.1 จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS
15.1.2 แจ้งให้ส่วนราชการภายในทราบถึงขั้นตอนการคัดเลือกและ
พิ จ ารณา เสนอชื่ อข้ า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ ว น
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
15.1.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ องของคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ไ ด้ รั บ การ
เสนอชื่อ
15.1.4 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถใน
เบื้องต้น

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
360
360
360
360
1,080

2,100
1,260
420
1,260
420
360
30
30
360

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
15.1.5 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเชิญประชุมคณะกรรมการ
ทดสอบฯ
15.1.6 ทาการทดสอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ
15.1.7 รวมคะแนน และจัดทารายงานการประชุม
15.1.8 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ผ่านการทดสอบ และเชิญ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่
ระบบ HiPPS 42.1.9
15.1.9 จัดทารายงานการประชุม
15.1.10 จัดทาประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้าร่วมระบบ
HiPPS
15.1.11 ส่งรายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้สานักงาน ก.พ.
15.1.12 แจ้งข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการทดสอบ
ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ก.พ. กาหนด
15.1.13 รายงานผลการคัดเลือกของสานักงาน ก.พ. ให้ ลคบ. และ
แจ้งส่วนราชการที่ข้าราชการนั้นสังกัดทราบ
15.2 การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
15.2.1 แจ้งหลั กสูตรการฝึกอบรมให้ กับข้าราชการ HiPPS และ
ผู้บังคับบัญชา ของ HiPPSทราบ
15.2.2 เสนอ ลคบ. พิจารณาอนุมัติ
15.2.3 แจ้งสานักงาน ก.พ. ทราบ
15.2.4 แจ้งให้ HiPPS และผู้บัง คับบัญ ชา HiPPS เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามตารางกิจกรรมที่สานักงาน ก.พ. จัดขึ้น
15.3 การดาเนินการตามเส้นทางความก้าวหน้า
15.3.1 ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในส่วนราชการปัจจุบัน
ที่ HiPPS ปฏิบัติงานอยู่ และส่วนราชการต่อไปที่จะต้อง
ไปปฏิบัติราชการ
15.3.2 ทาหนังสือถึงส่วนราชการปัจจุบันที่ HiPPS ปฏิบัติงานอยู่
ให้รายงานภารกิจที่มอบหมายให้ HiPPS ปฏิบัติ และส่ง
ตัว HiPPSให้ส่วนราชการอื่นที่จะต้องไปปฏิบัติราชการ
15.3.3 ทาหนังสือถึงส่วนราชการที่ HiPPS จะต้องหมุนไปปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ให้ทราบถึงระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้น ๆ และกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์
15.3.4 จัดทาคาสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
15.3.5 แจ้งส่วนราชการภายในทุกส่วน และ HiPPS ทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
360
360
120
360
360
360
360
30
0
30
120
120
30
30
60
60

360
30

ลาดับที่

16

17

18

งาน (Work Flow)
15.4 การประเมินผลการทางาน (1 ขั้นตอนหลัก)
15.4.1 เป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานราชการ
16.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ
16.2 นาเสนอคณะกรรมการระดับกรม/กระทรวง
16.3 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเสนอขอพระราชทาน
16.4 จัดประชุม
16.5 รับทราบการอนุมัติจาก สปน.
16.6 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ (รายชื่อ ที่ สปน. ยืนยันกลับมา)
16.7 แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯ ทราบ
16.8 รับเครื่องราชฯ (เหรียญ,ประกาศ)
16.9 แจกจ่ายเครื่องราชฯ
การขอใบรับรองเงินเดือน/รับรองการทางาน
17.1 ตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินของผู้ขอใบรับรองเงินเดือน
17.2 จัดทาหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
17.3 จัดส่งให้ผู้ประสงค์จะรับใบรับรองเงินเดือน
ดาเนินการเกี่ยวกับการขออัตรากาลังของ สคบ.
การขออัตรากาลังข้าราชการ
18.1 กรณีการขอเกลี่ยอัตรากาลังจากส่วนราชการอื่นในกระทรวงเดียวกัน
18.1.1 สารวจอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณนั้น
จาแนกตามประเภทต าแหน่ง ได้ แก่ ตาแหน่ ง ประเภท
บริหาร อานวยการ วิชาการ และทั่วไป
18.1.2 สารวจความจาเป็ น ว่า ส่ ว นราชการต้อ งใช้อั ต รากาลั ง
ข้าราชการเพิ่มขึ้นตามภารกิจหรือไม่ เพื่อเตรียมจัดทาคา
ขอรั บ การเกลี่ ย อั ต ราก าลั ง จากส่ ว นราชการอื่ น ใน
กระทรวง (ถ้ามี)
18.1.3 สารวจอัตราลูกจ้างประจาที่ว่างจากการเกษียณอายุ และ
ที่ว่างระหว่างปีเนื่องจาก ตาย ลาออก หรือออกด้วยเหตุ
อื่นทั้งหมด เมือ่ สิ้นปีงบประมาณนั้น
18.1.4 จัดทา แบบ คปร - อกพ ๑ แบบ คปร - อกพ ๒ (ถ้ามี )
และ แบบ คปร – อกพ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.พ. กระทรวง
19.1.4.1 จัดทาบัญชีตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ที่
ว่างจากผลการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ....
(แบบ คปร - อกพ ๑)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
360
30
420
1,260
420
180
360
420
420
420
180
180
420

120
1,800

120
0
120

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
18.1.4.2 จัดทาบัญชีตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ที่
ขอรั บ การเกลี่ ย อั ต ราจากผลการเกษี ย ณอายุ เ มื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. .... โดยเรียงลาดับความสาคัญ พร้อม
ทั้งระบุ เหตุ ผลและความจ าเป็นของภารกิจ (แบบ คปร อกพ ๒)
18.1.4.3 จัดทาบัญชีอัตราลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
และว่างระหว่างปี เมื่อสิ้นปีง บประมาณ พ.ศ. .... แบบ
คปร - อกพ ๓
18.1.4.4 ส่วนราชการจัดทาคาขอและส่งรายละเอียด
คาขอตามแบบ คปร - อกพ ๑-๓ ให้ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาดาเนินการจัดทาบันทึกเพื่อเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาต่อไป
18.2 กรณีส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการเกลี่ยอัตรากาลังว่างจากผล
การเกษียณอายุของส่วนราชการอื่น
18.2.1 จัดทาหนังสือขอปรับปรุงกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่ เสนอ
ก.พ. ให้ค วามเห็นชอบ (โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑)
18.2.2 เมื่อ ก.พ. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังเพิ่มใหม่และ
สาเนาแจ้ง สานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแล้ว ให้
ส่วนราชการดาเนินการบริหารอัตรากาลัง ได้ โดยการใช้
จ่ายงบประมาณให้เป็นตามแนวทางที่สานักงบประมาณ
กาหนดในหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/ว ๓๑
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
18.3 กรณีการขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่
18.3.1 ทบทวนภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน โดยพิจารณา
ถึงการดาเนินการตามมาตร ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) และมาตรการบริ หารและพั ฒนา
กาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ในส่วนของมาตรการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การวางแผน
บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
18.3.2 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังที่แท้จริง โดยพิจารณา
ทั้ ง ด้ า นความต้ อ งการก าลั ง คนเพิ่ ม (ด้ า นอุ ป สงค์ :
Demand) และด้านฯ กาลังคนที่สามารถนามาใช้ได้

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2,520
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0
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1,800
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ลาดับที่

งาน (Work Flow)

18.3.3

18.3.4

18.3.5
18.3.6

(ด้านอุปทาน : Supply and Utilization) ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่เพิ่มขึ้น (Personnel Cost) โดย
วิเคราะห์ประเภทและจานวนที่จาเป็นต้องกาหนดเป็น
อัตราข้าราชการ ตั้ง ใหม่ รวมถึ ง งบประมาณค่าใช้จ่า ย
ด้านบุคคลทีต้องใช้เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ
จัด ท าค าขอเพิ่ม อั ต ราข้ า ราชการตั้ ง ใหม่ โดยแสดงถึ ง
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นของภารกิ จ ว่ ามี ความส าคั ญ
เร่งด่วน และสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการ
อัตรากาลังที่ คปร.กาหนดในกรณีใดอย่างไร พร้อมทั้งข้อมูล
สนับสนุนภารกิจที่จาเป็นต้องขออัตราข้าราชการเพิ่มใหม่
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่างชั ดเจน เพื่ อเสนอให้
อ.ก.พ. กระทรวง หรื อ องค์ ก รกลางบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลพิจารณา
เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเห็นควรให้เพิ่มอัตราข้าราชการ
ตั้ ง ใหม่ ต ามค าขอของส่ ว นราชการก็ ให้ น าเสนอ คปร.
พิจารณา โดยให้ส่วนราชการส่งคาขอเพิ่มอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ พร้อมทั้งผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวง
หรื อ องค์ ก รกลางบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องมายัง คปร.ด้วย
ทั้งนี้ คปร. อาจนาผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ เช่น ร้ อยละของตาแหน่ง ว่าง ผลการประเมิ น
สมรรถนะ/ขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) และรายงานความก้าวหน้าใน
การดาเนินการตามมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
เป็นต้น มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งอาจกาหนดให้
ส่วนราชการดาเนินการปรับปรุงบทบาทภารกิจและการ
บริห ารทรั พยากรบุ คคล เพื่ อเป็น เงื่ อนไขประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ก็ได้"
หาก คปร.พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้เพิ่มอัตรา
ข้าราชการใหม่ ให้ นาเสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ต่อไป
กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่
ให้ดาเนินการ ดังนี้

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

2,520

1,800

1,440

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
18.3.6.1 เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิ จ ารณาก าหนด
ต าแหน่ ง ประเภท สายงาน และระดั บ ต าแหน่ ง ใน
ลั ก ษณะกรอบระดั บ ต าแหน่ ง และให้ ก าหนดอั ต รา
เงินเดือนในอัตราแรกบรรจุของตาแหน่งระดับต่าสุดของ
กรอบระดับตาแหน่ง ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่
ได้รับอนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ทั้งนี้ การกาหนด
ต าแหน่ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการ
กาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.กาหนด
18.3.6.2 แจ้ง ก.พ. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง
เพิ่มใหม่ดังกล่าว พร้อมทั้งมติ อ.ก.พ.กระทรวง
18.3.6.3 ส่วนราชการบริหารอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
เพิ่มใหม่ ภายใต้งบประมาณ ประเภทงบบุคลากรของส่วน
ราชการ ที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ ง บประมาณเพิ่ มเติ ม(ถ้ า มี )ตาม
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี การที่ ส านั ก งบประมาณ และ
กรมบัญชีกลางกาหนด
18.3.6.4 รายงานผลการด าเนิ น การให้ คปร. ทราบ
ภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติ
การขออัตรากาลังพนักงานราชการ
18.4 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง
18.4.1 วิ เคราะห์ ความต้ องการอั ตราก าลั งโดยให้ สอดคล้ องกั บ
ภารกิจใน ๔ ปี ข้างหน้า (เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย แผนการ
ดาเนินการตาม Road Map คสช. และนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ)
18.4.2 ทบทวนการใช้ อั ต ราก าลั ง ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น (ตามความ
จาเป็น/ยุบเลิก/เกลี่ย/บริหารอัตราว่าง)
18.4.3 วิเคราะห์ประเภทภารกิจของส่ วนราชการ (ภารกิ จหลัก/
ภารกิจรอง/ภารกิจสนับสนุน)
18.4.4 ค านวณอั ต ราก าลั ง /ใช้ เ หตุ ผ ล(กรณี ไ ม่ ส ามารถใช้ วิ ธี
คานวณได้)
18.4.5 พิ จ ารณาและจั ด ประเภทของบุ ค ลากรภาครั ฐ และ
กาหนดสายงาน/ตาแหน่งที่ต้องการ
18.5 จัดทากรอบอัตรากาลังเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ
18.6 เสนอเรื่องไปยังสานักงาน ก.พ. นาเข้า คพร. พิจารณา
18.7 เมื่อ คพร.พิจารณาอนุมัติ ให้ส่วนราชการบริหารจัดการอัตรากาลัง
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ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดตาแหน่งข้าราชการ
19.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ การกาหนดตาแหน่ง
19.2 ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท ภารกิ จ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ การจัดโครงสร้าง การแบ่งงานภายในของส่วนราชการ
และกาหนดตาแหน่งเป้าหมายที่จะดาเนินการ
19.3 จัดทาวาระการประชุมเสนอ อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
19.4 จัดทาเอกสารประเมินค่างานของตาแหน่ง ที่จะขอกาหนดตาแหน่ง
19.5 กรณีเป็นตาแหน่งที่ต้องให้คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
พิ จ ารณา ให้ จั ด ท าค าขอพร้ อ มเหตุ ผ ลความจ าเป็ น เสนอฝ่ า ย
เลขานุการฯ
19.6 จัดทาคาขอพร้อมเหตุผลความจาเป็นเสนอฝ่ายเลขานุการ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณา
19.7 เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาเห็นชอบ ให้จัดทาคาสั่งกาหนดตาแหน่ง
ดังกล่าว
19.8 แจ้งคาสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ดาเนินการเกี่ยวกับบริหารผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
20.1 ศึกษาหลักเกณฑ์การกาหนดสมรรถนะของบุคลากร
20.2 จัดทาร่างสมรรถนะของบุคลากร
20.3 นาเรื่องเสนอ อ.ก.พ. สคบ. กาหนดสมรรถนะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
20.4 จัดทาประกาศกาหนดสมรรถนะ
20.5 แจ้งให้ข้าราชการทราบ
20.6 รายงานให้ อ.ก.พ.กระทรวง และ ก.พ. ทราบ
ดาเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานเพลิงศพ
21.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
21.2 เมื่อได้ รับแจ้ งจากผู้ ประสงค์จะขอพระราชทานเพลิ ง ศพ ให้จัดท า
หนังสือ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาลง
นามในหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวัง
21.3 ส่ ง หนั ง สื อ ที่ เ รี ย นเลขาธิ ก ารพระราชวั ง ให้ กั บ ผู้ ป ระสงค์ ข อ
พระราชทานเพลิงศพ
การคั ดเลื อกผู้ด ารงต าแหน่งนิ ติ กรระดั บปฏิ บั ติการ ระดั บชานาญการและระดั บ
ชานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
22.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
22.1.1 ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร การแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080
1,080
1,440
9,000
3,600
2,520
1,080
60
1,080
1,800
720
720
60
360
120
360
10

720

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
22.1.2 ประสาน/ทาบทามบุคคลเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายของ สคบ.
22.1.3 จัดทาหนัง สือขออนุญาตผู้บัง คับบัญ ชาของผู้ที่ทาบทาม
เพื่ อ อนุ ญ าตให้ ม าเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
กฎหมายของ สคบ.
22.1.4 จั ด ท าหนั ง สื อเชิ ญ ประชุ ม และวาระการประชุ ม เสนอ
อ.ก.พ. สคบ.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายของ สคบ.
22.1.5 จั ด การประชุ ม อ.ก.พ. สคบ. เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
22.1.6 จั ด ท าหนั ง สื อ เสนอประธานอนุ ก รรมการข้ า ราชการ
พลเรื อน สคบ. พิจ ารณาลงนามแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสคบ.
22.2 การจัดทาประกาศ อ.ก.พ. สคบ. เรื่องการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน
เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
22.2.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดทาประกาศ อ.ก.พ.
สคบ. เรื่ องการคั ด เลื อกบุ คคลให้ไ ด้ รับ เงิ นเพิ่ มส าหรั บ
ตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
22.2.2 จัดทาร่างประกาศฯ
22.2.3 จัดทาวาระเสนอ อ.ก.พ. สคบ. พิจารณาร่างประกาศฯ
22.2.4 จัด ท าหนัง สื อ เสนอเลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคพิจารณาลงนามในประกาศฯ
22.2.5 แจ้งให้ข้าราชการทราบ
22.3 จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
22.3.1 จัดทาหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด สคบ. แจ้งนิติกรที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อ ขอรับเงิน พ.ต.ก. จัดทาผลงาน
เสนอ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
22.3.2 รับผลงานของผู้ขอรับเงิน พ.ต.ก.
22.3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานที่เสนอ
22.3.4 เสนอผู้บังคับพิจารณาลงนามในการตรวจสอบคุณสมบัติ
22.3.5 ประสานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
22.3.6 จัดทาหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม พ.ต.ก.
22.3.7 จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ สคบ.
22.3.8 จัดทารายงานการประชุม
22.3.9 จัดทาหนังสือรับรองรายงานการประชุม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080
720
1,440
360
360

1,080
1,440
1,440
720
60
360
10
720
360
720
1,080
180
1,440
720

ลาดับที่
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งาน (Work Flow)
22.3.10 จัดทาวาระการประชุม อ.ก.พ. สคบ.พิจารณาคัดเลือก
22.3.11 จั ด ท าค าสั่ ง ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น พ.ต.ก. เสนอเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาลงนาม
22.3.12 จัดทาหนังสือแจ้งคาสั่งให้ ผอ.กกค. และ ผอ.ส่วนการเงิน
และบัญชีทราบ
ดาเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. สคบ.
23.1 การสรรหาอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สคบ.
23.1.1 จัด ท าหนัง สื อ เสนอเลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคพิจารณามอบหมายรองเลขาธิการฯ 1 ท่าน เป็น
รองประธานอนุกรรมการฯ
23.1.1 จัดประชุมระหว่างประธานและรองประธาน เพื่อกาหนด
จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน
และกาหนดจานวนข้าราชการพลเรือนผู้ไ ด้รับเลือก ไม่
น้อยกว่า 3 คน ไม่เกิน 6 คน (ต้องมีรายงานการประชุม
หรือ มีบันทึกโดยให้ประธาน และ ร อ ง ปร ะ ธ า น ล ง
ลายมือชื่อเห็นชอบ)
23.2 การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สคบ.
23.2.1 จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีคุณสมบัติ จัดทา
บัตรเลือกข้าราชการ
23.2.2 ส่งบัตรเลือกและบัญชี
23.2.3 ตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน (ประเภทอานวยการ
หรือไม่ต่ากว่า ชพ.) ไม่น้อยกว่า 3 คน
23.2.4 ได้รับบั ตรเลื อก พร้อมภาพถ่ายบัตรประจาตั วข้าราชการ
ของผู้ออกเสียงโดยลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องไว้ด้วย
23.2.5 คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนโดยเปิ ด เผย และ
กรรมการอยู่พร้อมกันไม่น้อยกว่า 3 คน
23.2.6 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากสูงไปหาต่า และแสดง
คะแนนของผู้ได้รับเลือกแต่ละคนไว้ในบัญชีด้วย (หากได้
คะแนนเท่ากันให้ ลคบ. จัดสลากเพื่อเรียงลาดับในบัญ ชี
และต้องทาต่อหน้าคณะกรรมการตรวจนับคะแนน และ
ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อรับรองในบัญชีรายชื่อด้วย
(1 ปี)
23.2.7 จัดทาประกาศรายชื่อให้ ลคบ. ลงนาม โดยปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080
1,080
180

180
360

180
30
720
360
360
360

720

ลาดับที่
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23.3 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สคบ.
23.3.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา (ประธาน : รอง ลคบ. ที่
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานด้ า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ,
กรรมการ 2 คน แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ความช านาญ
และประสบการณ์ ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นการบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคล หรื อด้ านกฎหมาย, เลขานุ การ : ลคบ.
แต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของ สคบ.) ( 3 ปี)
23.3.2 เลขานุ ก าร แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอชื่ อ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ 3 ด้ าน และเลขานุ ก ารรวบรวมรายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งอื่น
23.3.3 เลขานุการ ได้รับรายชื่อ และจั ดทาบัญ ชีรายชื่อที่ไ ด้รับ
การเสนอโดยแยกเป็นรายด้าน พร้อมจัดทาประวัติโดย
ย่อของแต่ละคน
23.3.4 ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
ร า ย ชื่ อ ด้ า น ล ะ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 2 ค น เ พื่ อ เ ส น อ
คณะกรรมการคัดเลือก
23.3.5 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ ก (ประธาน : ลคบ. ,
กรรมการ : รองประธาน และ กรรมการข้ า ราชการ
พลเรือน , เลขานุการ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา)
23.3.6 ประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ ก (สรุ ป ผลการออกส่ ง
ลงคะแนน)
23.3.7 จัดทารายงานการประชุม และให้กรรมการรับรอง
23.3.8 จั ด ท าประกาศ อ.ก.พ. สคบ. แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการใน
อ.ก.พ. สคบ.
24.3.9 จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตให้ บุ ค คลเป็ น อนุ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สคบ.
23.4 การประชุม อ.ก.พ. สคบ.
23.4.1 ปร ะ สา น ก ร ร ม ก า ร แ ละ จั ดห นั ง สื อ เ ชิ ญ ปร ะ ชุ ม
23.4.2 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
23.4.3 ดาเนินการประชุม
23.4.4 จัดทารายงานการประชุม
23.4.5 จัดทาหนังสือให้อนุกรรมการพิจารณารับรอง
ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
24.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080

720
1,080
360
720
360
720
720
360
720
1,080
360
720
720
1,080

ลาดับที่
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24.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
24.3 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อทาความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดทา
แผนกลยุทธ์รวมทั้งจัดทาปฏิทินการทางาน
24.4 จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
24.5 ดาเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
24.6 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
24.7 กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์
24.8 จัดทารายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอแผน
กลยุทธ์ฯ ต่อฝ่ายบริหารและจัดทาแผนงาน/โครงการรองรับ
ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ก.พ.
กาหนด
25.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
25.2 ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จากข้อมูลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงความต้องการของ
บุคลากร
25.3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนคุณภาพชีวิต
25.4 จัดทารายงานการประชุม
25.5 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
25.6 ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
25.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
25.8 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ลคบ.
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
26.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการ
26.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
26.3 ร่างแผนพัฒนาบุคลากร
26.4 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาฯ
26.5 จัดทารายงานการประชุม
26.6 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
26.7 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
26.8 ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
26.9 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
720
360
720
1,800
720
720
3,600

720
3,600
360
1,080
1,080
4,320
360
1,080
1,800
720
3,600
360
1,080
1,080
360
10,800
2,160

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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ดาเนินการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
27.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
27.2 ร่างแผนสืบทอดตาแหน่ง
27.3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาแผนสืบทอด
ตาแหน่ง
27.4 จัดทารายงานการประชุม
27.5 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนสืบทอดตาแหน่ง
27.6 ดาเนินการตามมติที่ประชุม
27.7 แจ้งเวียนการดาเนินการสืบทอดตาแหน่งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
ดาเนินการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร และแผนความก้าวหน้าของ
บุคคลากร
28.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร
28.2 ร่างแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
28.3 ด าเนิ นการประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาการจั ดท าแผนเส้ นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากร
28.4 จัดทารายงานการประชุม
28.5 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
28.6 แจ้งเวียนแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรให้หน่วยงานต่างๆ
ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
29.1 ทบทวนแผนอัตรากาลังของปีที่ผ่านมา
29.2 รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการวิเคราะห์อัตรากาลัง
29.3 จัดทากรอบอัตรากาลังและร่างแผนอัตรากาลัง
29.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนอัตรากาลัง
29.5 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนอัตรากาลัง
29.6 จัดทารายงานการประชุม
29.7 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนอัตรากาลัง
29.8 ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง
ดาเนินการจัดทาแผนสร้างความพึงพอใจของบุคลากร
30.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนสร้างความพึงพอใจของบุคลากร
30.2 ร่างแผนสร้างความพึงพอใจของบุคลากร จากข้อมูลการดาเนินงาน
ของปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ รวมถึงความต้องการ
ของบุคลากร
30.3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนสร้างความพึงพอใจฯ
30.4 จัดทารายงานการประชุม
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
720
3,600
360
1,080
1,080
1,080
360
720
3,600
360
1,080
1,080
360
1,800
3,600
1,800
1,080
360
1,080
1,080
360
720
3,600
360
1,080

ลาดับที่

31

32

งาน (Work Flow)
30.5 เสนอ ลคบ. อนุมัติแผนสร้างความพึงพอใจของบุคลากร
30.6 ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
30.7 ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
30.8 รายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ ลคบ.
ดาเนินการจัดทาหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
31.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
31.2 ดาเนินการประชุมเพื่อจัดทาหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
31.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
31.4 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาฯ
31.5 จัดทารายงานการประชุม
31.6 เสนอ ลคบ. อนุมัติหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
31.7 ประกาศใช้หลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ สคบ.
32.1 การจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
32.1.1 ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการสวัสดิการ
32.1.2 จัดทาระเบียบวาระการประชุมและขอกาหนดวันประชุม
จาก ลคบ.
32.1.3 ประสานคณะกรรมการและจัดทาหนังสือเชิญประชุม
32.1.4 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
32.1.5 ดาเนินการประชุม
32.1.6 สรุปผลหรือจัดทารายงานการประชุม
32.1.7 จัดทาหนังสือให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
32.2 การเบิกเงินสวัสดิการ
32.2.1 จัดทาหนังสือถึง ลคบ., ประสานคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
32.2.2 จัดทาหนังสือขอคืนเงินกรณีที่เงินเหลือจ่ายจากการเบิกเงิน
สวัสดิการและส่งใบสาคัญรับเงินไปยังส่วนการเงินและบัญชี
32.3 การตรวจสุขภาพประจาปี
32.3.1 ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อสรรหา
โรงพยาบาล
32.3.2 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก
32.3.3 จั ด ท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นการตรวจสุ ข ภาพประจ าปี ใ ห้
หน่วยงานต่างๆ ทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,080
1,800
360
1,080
720
360
720
360
1,080
1,080
360
1,800
1,080
60
360
180
1,800
60
0
120
120
180
360
360

ลาดับที่
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งาน (Work Flow)
32.3.4 รวบรวมข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เป็น
ระบบ เพื่อแจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบ และนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ในการตรวจสุขภาพ
32.3.5 จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์พื้นที่จอดรถและขอใช้
ไฟสาหรับรถ x-ray และทีมแพทย์ ไปยังบริษัทธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
32.3.6 ดาเนินการจัดการตรวจสุขภาพประจาปี
32.3.7 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนผู้ตรวจสุขภาพให้ทราบวันฟังผล
32.3.8 จัดทาหนังสือประสานไปยัง ธพส. เพื่อขอที่จอดรถสาหรับ
ทีมแพทย์
ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทุนรัฐบาล
33.1 จัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรของ สคบ.
33.1.1 ขออนุมัติโครงการ
33.1.2 ติดต่อวิทยากร
33.1.3 ติดต่อโรงแรม
33.1.4 จัดทาเอกสาร
33.1.5 ดาเนินการสัมมนา
33.1.6 สรุปผลการจัดทาตัวชี้วัด
33.2 ส่งบุคลากรของ สคบ. เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น (กรณีมี
ค่าใช้จ่าย)
33.2.1 ได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การอบรมจากหน่ ว ยงานอื่ น /จั ด ท า
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ทราบ
33.2.2 จัดทาหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณา
33.2.3 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
33.3 ส่ง บุ ค ลากรของ สคบ. เข้ า ร่ว มอบรมกั บ หน่ว ยงานอื่ น (กรณี ไ ม่ มี
ค่าใช้จ่าย)
33.3.1 ได้รับหนังสือแจ้ง การอบรม/สัมมนาจากหน่วยงานอื่น/
จัดทาหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
33.3.2 เลขาธิ ก ารคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคพิ จ ารณา
มอบหมาย
33.3.3 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
33.3.4 จัดทาหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณา
33.3.5 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1,800
180
360
360
180

1,080
1,080
1,080
1,440
720
720
10
720
360
10
20
60
60
60

ลาดับที่

34

35

งาน (Work Flow)
33.4 การขอรับทุนการศึกษา/ทุนรัฐบาล
33.4.1 ได้รับหนังสือแจ้งประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลจาก
หน่วยงานอื่น
33.4.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะ
สมัครขอรับทุนทราบ
33.4.3 จัดทาหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพิจารณาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนฯ
33.4.4 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน(เจ้าของทุน)เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อผู้รับทุน
33.4.5 จัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับทุนทราบ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการดีเด่น
34.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
34.2 แจ้ ง ให้ ส่ ว นราชการภายในทราบถึ ง ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก และ
พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมเข้ารับ
การคัดเลือก
34.3 ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
34.4 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง และเชิญประชุม
34.5 จัดทารายงานการประชุม
34.6 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
34.7 แจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มและประกาศฯ
ให้ข้าราชการที่ได้รับคัดเลือก และส่วนราชการของข้าราชการที่ได้รับ
การคัดเลือกทราบ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรมของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
35.1 จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
35.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
35.3 จัดทาหนังสือเสนอ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
35.4 จัดการประชุม
35.5 จัดทารายงานการประชุม
35.6 ดาเนินการตามมติการประชุม
35.7 ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม รองรับแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
10
30
30
30
30
30
60
60
60
120
30
30

60
1,800
60
120
360
1,080
2,520

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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ดาเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
36.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
36.2 ดาเนินการประชุมคณะทางานเพื่อศึกษาคู่มือและวิธีการประเมิน
พร้อมทั้งกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส เสนอ ลคบ.
36.3 สารวจข้อมูลของสานัก/กอง เกี่ยวกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด 4 มิติ
36.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน
36.5 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาฯ
36.6 จัดทารายงานผลการประเมิน
36.7 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบ/ยืนยันผลการ
ประเมินและข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐาน
36.8 ประกาศใช้หลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
720
1,800
1,800
720
360
1,080
360
360

กระบวนงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงตามหลั กธรรมาภิ บาลของแผนงาน/โครงการส าคั ญเพื่ อ
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
37.1 ศึกษา และวิเคราะห์ข้ อมูลจากข้อเสนอคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
37.2 บันทึกผลข้อมูลการวิเคราะห์ลงระบบของสานักงบประมาณ
37.3 จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน
โครงการส าคั ญ เพื่ อประกอบการจั ดท าค าของบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี
37.4 นาเสนอผู้บริหาร
37.5 จัดส่งสานักงบประมาณ ประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
1
1
60
60

กระบวนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

พัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ในระดับสากล
1.1 จัดทาขอบเขตของงาน
1.2 จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ
1.3 ดาเนินการตามโครงการ
1.4 สรุปผลการดาเนินโครงการ
1.5 จัดทาร่างระเบียบว่าด้วยการระงับข้อพิพาทออนไลน์
1.6 เสนอร่างระเบียบฯ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นชอบ
1.7 ดาเนินการตามระเบียบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
2.1 จัดทาขอบเขตของงาน
2.2 จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ
2.3 สรุปผลการดาเนินโครงการ
2.4 สร้างรูปแบบการป้องกันสินค้าข้ามแดน
2.5 พัฒนากระบวนการแจ้งเตือนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ส่งเสริมความรู้และความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.1 จัดทาขอบเขตของงาน
3.2 จัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ
3.3 ดาเนินการตามโครงการ
3.4 สรุปผลการดาเนินโครงการ
การประสานงานการจัดทาแนวทางหรือมาตรการ หรื อข้อตกลงบันทึกความเข้ าใจ
ระหว่ างส านั กงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคกั บหน่ วยงานคุ้ มครองผู้ บริ โภค
ต่างประเทศ
4.1 ประสานงานกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างประเทศ
4.2 ร่ างแนวทางมาตรการหรื อข้ อตกลงบั นทึ กความเข้ าใจทั้ งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
4.3 เสนอเลขาธิ การคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคแต่ งตั้ งคณะท างาน
พิจารณาร่างฯ
4.4 ประชุมคณะทางานพิจารณาร่างฯ
4.5 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ ความเห็นชอบร่าง
แนวทางหรือมาตรการหรือข้อตกลงบันทึกความเข้าใจฯ
4.6 ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการต่างประเทศ
4.7 จัดพิธีลงนามในประเทศและต่างประเทศ
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5
3
120
5
120
30
5
3
5
60
60
5
3
30
5

3
10
3
1
3
15
30

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

5

การดาเนินการเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน
5.1 กรณี ผู้ บ ริ โ ภคชาวไทยซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจากผู้ ป ระกอบการ
ในต่างประเทศ
5.1.1 รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภค
5.1.2 ตรวจสอบเอกสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค
5.1.3 ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน
5.1.4 ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในประเทศและต่ างประเทศ
รวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อให้ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.1.5 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และแจ้งผลการดาเนินงาน
หรือข้อตกลงการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง
5.2 กรณี ผู้ บ ริ โ ภคข้ า มแดนชาวต่ า งชาติ ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารจาก
ผู้ประกอบการในประเทศไทย
5.2.1 รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภค
5.2.2 ตรวจสอบเอกสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค
5.2.3 ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน
5.2.4 ประสานผู้ ประกอบการและ/หรื อคู่ กรณี รวมถึ งหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ ชี้ แจงข้ อเท็ จจริ งหรื อรายละเอี ยดข้ อมู ล
ที่เกี่ยวข้อง
5.2.5 ผู้ประกอบการและ/หรือคู่กรณี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5.2.6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และแจ้งผลการดาเนินงาน
หรือข้อตกลงการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง
5.3 กรณี ผู้ บริ โภคชาวไทยซื้ อ สิ น ค้ า หรื อบริ ก ารผ่ านทางอิ นเตอร์ เ น็ ต
ในต่างประเทศ
5.3.1 รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภค
5.3.2 ตรวจสอบเอกสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค
5.3.3 ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน
5.3.4 ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศผู้ประกอบการและ/หรือคู่กรณีในต่างประเทศแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน
5.3.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ผู้ประกอบการและหรือ
คู่กรณีในต่างประเทศแจ้งรายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียนและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

10
20
7
15
7

10
20
7
15
15
7

10
20
7
15
15

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

5.4

5.3.6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และแจ้งผลการดาเนินการให้
ผู้ร้องทราบ
กรณีผู้ บริ โภคชาวต่างชาติ ซื้อสินค้าหรื อบริการผ่านทางอินเตอร์ เน็ ต
ในประเทศไทย
5.4.1 รับเรื่องเรียนจากผู้บริโภค
5.4.2 ตรวจสอบเอกสารและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค
5.4.3 ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องทาง E-mail
5.4.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและ/หรือคู่กรณี
แจ้งรายละเอี ยดข้ อมู ลเรื่ องร้องเรี ยนและดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
5.4.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ผู้ประกอบการและหรือ
คู่กรณีในประเทศไทยเพื่อแจ้งรายละเอียดข้อมูลเรื่องร้องเรียน
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.4.6 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ สรุ ป ผล และแจ้ ง ผลการให้ ผู้
ร้องทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7

10
20
7
15
15
7

กระบวนงานบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์และสารบรรณกลาง
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

1

งานสารบรรณ (ทะเบียนส่ง)
1.1 ดาเนินการด้านเอกสาร ได้แก่ คัดแยกประเภทไปรษณีย์ ติดBarcode
(EMS,ลงทะเบียน) เขียนใบนาส่ง
1.2 ใส่ข้อมูลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.3 นาจดหมาย/หนังสือ/พัสดุส่งไปรษณีย์ ส่งจดหมาย/หนังสือ/พัสดุให้
ผู้รับ
1.4 ส่งใบตอบรับ (กรณี EMS ที่มีใบตอบรับ/ลงทะเบียน)ให้ เจ้าหน้าที่
เจ้าของเรื่อง
1.5 รั บ ใบตอบรั บและลงบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ รั บ ในระบบสารบรร ณ
อิเล็กทรอนิกส์และส่งให้สานัก/กองต้นเรื่อง
1.6 รับใบตอบรับและเก็บเป็นหลักฐาน
งานสารบรรณ (ทะเบียนรับ)
2.1 งานสารบรรณ (ทะเบียนรับ) ผ่านช่องทางไปรษณีย์/ ผู้มาร้องเรียน
ด้วยตนเอง / ร้าน 7 Eleven
2.1.1 รับเรื่องร้องเรียน/จดหมาย/หนังสือจากช่องทางต่างๆ
2.1.2 คัดแยกประเภทจดหมาย
2.1.3 ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือในสมุด
ลงทะเบียน เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2.1.4 พิจารณาเรื่อง
2.1.5 แก้ไข
2.1.6 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องและดาเนินการต่อไป
2.2 งานสารบรรณ (ทะเบี ย นรั บ ) ระบบเบ็ ด เสร็ จ การรั บ เรื่ อ งผ่ า น
ช่องทางOnline/E-mail
2.2.1 รับเรื่องผ่านช่องทาง Online
2.2.2 ออกเลขที่รับหนังสือ/เรื่องร้องเรียน
2.2.3 ลงทะเบี ยนรั บในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ และเสนอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2.2.4 พิจารณาเรื่อง
2.2.5 แก้ไข
2.2.6 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.7 รับเรื่องและดาเนินการต่อไป
2.3 งานสารบรรณ (ทะเบี ยนรับ ) ผ่า นช่ องทาง Web Portal ของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2.3.1 รับเรื่องผ่านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.2 พิจารณาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1

1

1

1

ลาดับที่

3

งาน (Work Flow)
2.3.3 จัดพิมพ์ออกมาในรูปแบบเอกสาร และลงทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน
2.3.4 ลงทะเบี ยนรั บในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ และเสนอ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
2.3.5 พิจารณาเรื่อง
2.3.6 แก้ไข
2.3.7 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องและดาเนินการต่อไป
งานบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์
3.1 งานรับข้อมูล
3.1.1 ตรวจเอกสาร
3.1.2 ลงระบบงานศูนย์คัดกรอง
3.1.3 ส่งต่องานให้กลุ่มงานพิจารณา (จานวน 3 กลุ่ม)
3.2 งานวิเคราะห์คัดกรอง
3.2.1 วินิจฉัยเรื่องร้องเรียน
3.2.2 ทาความเห็นแนบท้ายเรื่อง
3.2.3 ส่งต่องานให้กลุ่มประสาน
3.3 งานประสานผู้รับผิดชอบภายใน
3.3.1 จาแนกเรื่องร้องเรียนที่มีคาวินิจฉัยแล้ว
3.3.2 ลงระบบการส่งงาน
3.3.3 ส่งต่องานไปยังกอง/สานักที่รับผิดชอบ
3.4 งานประสานผู้รับผิดชอบภายนอก
3.4.1 จาแนกเรื่องร้องเรียนที่มีคาวินิจฉัย
3.4.2 ลงระบบการส่งงาน
3.4.3 จัดทาหนังสือประทับตรา
3.4.4 ส่งให้ฝ่ายธุรการส่งหนังสือออกภายนอก
3.5 งานแจ้งตอบ/ประสานผู้ร้อง
3.5.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีคาวินิจฉัย
3.5.2 ลงระบบการส่งงาน
3.5.3 จัดทาหนังสือแจ้งผู้ร้อง
3.5.4 ส่งให้ฝ่ายธุรการส่งหนังสือออกภายนอก
3.6 งานยุติเรื่อง
3.6.1 พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีคาวินิจฉัย
3.6.2 ทาหนังสือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ยุติเรื่อง
3.6.3 ลงระบบการส่งงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

115
15
15
30
30
30
15
15
15
30
15
30
30
30
15
30
30
30
30
15

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ลาดับที่
1

2

งาน (Work Flow)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

งานพัสดุ
1.1

งานพัสดุส่วนกลาง
1.1.1 สารวจความถูกต้องพัสดุ มีหนังสือแจ้งกลุ่มงาน
1.1.2 ลงทะเบียนรายการพัสดุที่เจ้าหน้าที่แจ้งความประสงค์
1.1.3 จัดทาบันทึกเสนอ ผอ.สปจ. ลงนามในหนังสือถึง สลก.
1.1.4 รับ/ตรวจสอบพัสดุจากคลังกลาง
1.1.5 ลงทะเบียนพัสดุที่รับมาจากคลังกลาง
1.1.6 เสนอใบเบิกพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
1.1.7 ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นอนุมัติการเบิกพัสดุ
1.1.8 ลงทะเบียนในสมุด/โปรแกรม Excel
1.1.9 ตรวจนับพัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน
1.1.10 หัวหน้าลงนามรับทราบ
1.2 งานพัสดุเขต 1 – 9
1.2.1 สารวจความต้องการพัสดุของ สคบ. เขต 1 – 9
1.2.2 รวบรวม/สรุปรายการพัสดุ
1.2.3 จัดทาบันทึกถึง สลก. เสนอ ผอ.สปจ. ลงนามในหนังสือถึง สลก.
1.2.4 รับ/ตรวจสอบพัสดุจากคลังกลาง
1.2.5 ลงทะเบียนพัสดุที่รับมาจากคลังกลาง
1.2.6 จัดส่งให้ สคบ.เขตตามรายการที่ได้รับจัดสรร
1.2.7 สคบ.เขต ตรวจรับพัสดุที่ได้รับตามรายการที่ได้รับ
1.2.8 สคบ.เขต จัดทาทะเบียนพัสดุตามรายการที่ได้รับจัดสรร
1.2.9 เสนอใบเบิกพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
1.2.10 ลงทะเบียนในสมุด/โปรแกรม Excel
1.2.11 ตรวจนับพัสดุคงเหลือทุกสิ้นเดือน
1.2.12 ส่งรายงานการเบิกจ่ายพัสดุให้ สปจ.
งานบริหารจัดการทั่วไป
2.1 ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการ
2.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบหนังสือเวียน
2.3 พิมพ์หนังสือภายใน/ภายนอก
2.4 ประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอก
2.5 ตรวจสอบระบบสารบรรณ ทดสอบระบบ/แก้ไขปัญหา/ให้คาแนะนา
2.6 ตรวจสอบการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
2.7 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ลาดับที่
3

4

5

6

งาน (Work Flow)

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

ตรวจสอบเอกสารเบิกเงินเดือนของ จนท. สคบ.จังหวัด/สปจ./สคบ.เขต
3.1 รวบรวมหลั กฐานที่ ใช้ ประกอบในการเบิ กจ่ ายเงิน เดือ นของสคบ.
1
จังหวัด
3.2 ตรวจสอบหลักฐาน/ขอหลักฐานเพิ่มเติม
3
3.3 จัดท าหนังสื อให้ผู้บั ง คั บบัญ ชาลงนามเพื่ อแจ้ ง ให้ สลก.ทราบและ
1
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน
3.4 สรุปยอดการเบิกจ่ายเงินเดือนจานวน 12 งวด
2
การเบิกจ่ายเงินเดือนของ สคบ. จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
4.1 ประสานงานเจ้ าหน้ าที่ สคบ. จั งหวั ดให้ ส่ งใบปะหน้ าเงิ นเดื อนมา
3
รอรวบรวมเพื่อกรอกข้อมูลรอไว้
4.2 รวบรวมและจัดเก็บเอกสารในการเบิกจ่ายเงินเดือนของจังหวัด
2
4.3 ตรวจเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่
7
4.4 จัดทาบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนของ สคบ. จังหวัด
1
4.5 เสนอบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ผู้อานวยการ
1
4.6 ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
1
4.7 ระยะเวลาในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
7
การเบิกจ่ายเงินเดือนของ สคบ. ส่วนกลางและ สคบ.เขต 1-9
5.1 ประสานงานเจ้าหน้าที่ สคบ. เขต ให้ส่งเงินเดือนมาทุกวันที่ 20 ของ
2
ทุกเดือน
5.2 ตรวจสอบว่าเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่
1
5.3 รอเอกสารเงินเดือนของ สคบ. เขต ครบถ้วนแล้วเสนอให้กรรมการเซ็น
3
5.4 จั ด ท าบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นของ สคบ. ส่ ว นกลางและ
1
สคบ. เขต
5.5 เสนอบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ผู้อานวยการ
1
5.6 ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
1
5.7 ระยะเวลาในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
7
งานบริหารคดีและเรื่องร้องทุกข์
กรณีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดส่งรายงานการประชุม/มติเห็น
ควรดาเนินคดีแทนผู้บริโภค
6.1 เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณรับเรื่องเข้าระบบ (หากได้รับภายหลั ง
1
เวลา 16.00 น. ให้รีบดาเนินการในวันทาการถัดไป)
6.2 เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ไม่เกิน 5
6.3 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่เกิน 5

ลาดับที่

7

8

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
6.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียด ดังนี้
ไม่เกิน 5
6.4.1 ถ้ าพยานหลั กฐานและข้ อเท็ จจริ ง ไม่ เพี ยงพอ ประสานให้ ไม่เกิน 5
คณะอนุ ก รรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคประจ าจั ง หวั ด สื บ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดและ
ติดตามทุก 1 เดือน
6.4.2 ถ้ า พยานหลั กฐานและข้ อเท็ จจริ ง เพี ย งพอ น าเสนอฝ่ า ย
7
เลขานุการ คคบ. เพื่อให้พิจารณาและมีมติ โดยทาเอกสารการ
ประชุมให้ คคบ. พิจารณา
6.5 ทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครอง ไม่เกิน 5
ผู้ บ ริ โ ภคประจ าจั ง หวั ด เพื่ อ แจ้ ง มติ คคบ. หรื อส่ ง เรื่ อง คื น
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจาจังหวัดเพื่อทบทวนมติ กรณี
คคบ. ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจา
จังหวัด
6.6 ทาหนังสือถึงกองกฎหมายและคดีเพื่อปฏิบัติตามมติ คคบ.
ไม่เกิน 5
งานบริหารคดีและเรื่องร้องทุกข์
กรณี จั ง หวั ด ท าหนั ง สื อ ส่ ง เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชนที่ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ นส่ ว น
ภูมิภาคมา สคบ. โดยยังมิได้มีการดาเนินการหรือยังดาเนินการไม่ครบขั้นตอน
7.1 เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณรับเรื่องเข้าระบบ (หากได้รับภายหลั ง
1
เวลา 16.00 น. ให้รีบดาเนินการในวันทาการถัดไป)
7.2 เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ไม่เกิน 5
7.3 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่เกิน 5
7.4 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบตรวจสอบรายละเอี ยด โดยถ้ าจั ง หวั ดต่ างๆ ไม่เกิน 5
ส่งเรื่องราวร้องทุ กข์ ของประชาชนมา สคบ. โดยยั งไม่ได้ ดาเนินการ
ใดๆ ต้ องส่ งให้ หน่ วยงานภายในที่ รั บผิ ดชอบ โดยท าหนั งสื อบั นทึ ก
ข้อความแจ้งแล้วส่งหน่วยงานภายใน
งานรับหนังสือ
1.1 รับหนังสือจากสารบรรณกลาง
1
1.2 ตรวจสอบ/คัดแยกหนังสือ จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก
1
1.3 ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1
1.4 รวบรวมหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น
2
1.5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปคัดแยกหนังสือเพื่อจ่ายให้กลุ่มงาน
1
1.6 ส่งให้กลุ่มงานต่างๆรับทราบ/ดาเนินการ
1
งาน (Work Flow)

ลาดับที่
9

งาน (Work Flow)
งานส่งหนังสือ
2.1 หนังสือที่ผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง
2.2 ออกเลขที่หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ
2.4 ส่งหนังสือให้สารบรรณกลาง
2.5 รวบรวมสาเนาหนังสือคืนเจ้าหน้าที่

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
1
1
1
5

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

10

กระบวนงานจัดการและประสานหน่วยงานภายนอก
10.1 ดาเนินการจัดทารายละเอียดข้อมูลเพื่อตอบความต้องการของหน่วยงาน
10.2 จัดทาบันทึกนาส่ง และตรวจสอบความถูกต้องในหนังสือที่ผู้บังคับบัญชา
ลงนาม
10.3 เสนอผู้บังคับบัญชา
10.4 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานจัดการและประสานหน่วยงานภายใน
11.1 จัดทาบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลในการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้อง
11.2 เสนอผู้บังคับบัญชา
11.3 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.4 ดาเนินการรวบรวม นาส่งรายละเอียดข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนวิชาการฯ
กระบวนงานพัสดุ ครุภัณฑ์
12.1 ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์คงเหลือของส่วนวิชาการฯ
12.2 จัดทารายละเอียดส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กระบวนการจัดเตรียมการประชุม
13.1 จองห้องประชุม
13.2 ตรวจสอบวันว่างของผู้เข้าร่วมประชุม
13.3 ติดต่อประสานงาน
13.4 พิมพ์หนังสือเชิญประชุม
13.5 ทาหนังสือขอใช้อุปกรณ์จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
13.6 เตรียมห้องประชุม
13.7 จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มในการประชุม
กระบวนงานฝ่ายเลขานุการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
14.1 รวบรวมวาระการประชุม แจ้ง สลก. เพื่อจัดทาระเบียบวาระการประชุม
14.2 จัดทารายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
14.3 จัดทารายงานการประชุม
งานนโยบายอื่นๆ
15.1 รวบรวมข้อมูล
15.2 ตั้งคณะทางาน/อนุกรรมการ
15.3 วิเคราะห์ข้อมูล/เสนอวาระ/ประชุม
15.4 จัดประชุม
15.5 รายงานการประชุม
15.6 แจ้งมติที่ประชุม
15.7 ดาเนินการตามมติการประชุม

11

12
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15

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
14

14

2
2

14

14
28
28
14
14
7
28

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

16

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
16.1 จัดเตรียมสารัตถะสาหรับผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมโดยประสานข้อมูลจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
16.2 ขออนุมัติเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
16.3 เสนอขอความเห็นชอบท่าทีของไทยจาก ลคบ. ที่จะเสนอต่อที่ประชุม
16.4 สรุปผลการประชุมเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
การประชุมคณะทางาน ๓ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทออนไลน์ของคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNCITRAL)
17.1 จัดเตรี ยมสารัตถะส าหรับผู้แทนที่เข้ าร่ วมประชุ มโดยประสานข้ อมู ล
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
17.2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
17.3 ขออนุมัติเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
17.4 เสนอขอความเห็นชอบท่าทีของไทยจาก ลคบ. ที่จะเสนอต่อที่ประชุม
17.5 สรุปผลการประชุมเสนอปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
งานรับหนังสือ
18.1 เซ็นรับหนังสือจากสารบรรณกลาง (หนังสือภายนอก)
18.2 เซ็นรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน (หนังสือภายใน)
18.3 ตรวจสอบความถู กต้ อง คั ดแยกหนั งสื อภายใน/ภายนอก จั ดล าดั บ
ความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ
18.4 ลงทะเบี ยนรั บในระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ (ถ้ าไม่ มี ในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงในสมุดทะเบียนลงรับ)
18.5 รวบรวมหนังสือทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชา
18.6 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
งานส่งหนังสือ
19.1 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
19.2 ออกเลขหนังสือที่ผู้บังคับบัญชาลงนามในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
19.3 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือ
19.4 จัดส่งหนังสือภายนอกให้กับสารบรรณกลาง
19.5 จัดส่งหนังสือภายในให้กับหน่วยงานภายใน
19.6 เจ้าหน้าที่เซ็นรับสาเนาหนังสือคืน
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
7
7
7

30
2
7
7
7
2
2
10
5
15
10
5
5
2
10
10
5

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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งานพัสดุ
20.1 ส ารวจความต้ อ งการพั ส ดุ / ครุ ภั ณ ฑ์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในสั ง กั ด
20.2 ตรวจสอบความจาเป็นของพัสดุ/ครุภัณฑ์ สั่งซื้อตามจานวนที่ต้องการ
20.3 ตรวจสอบพัสดุและตรวจนับความถูกต้องครบถ้วนตามจานวนที่สั่งซื้อ
ลงทะเบียนรับพัสดุ
20.4 ลงทะเบี ยนคุ มการเบิ กจ่ ายพั สดุ ของเจ้ าหน้ าที่ ในแต่ ละวั นในสมุ ด
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
20.5 ตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑ์ คงเหลือทุกไตรมาส
20.6 ตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ คงเหลือประจาปี
งานบริหารจัดการทั่วไป
21.1 ตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการ
21.1.1 ตรวจสอบการมาปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการและพนั กงาน
ราชการ
21.1.2 สรุปการขาด ลา มาสาย ของเจ้าหน้าที่ในทะเบียนคุมวันลา
21.1.3 ติดตามใบลาจากเจ้าหน้าที่มาเสนอผู้บังคับบัญชา
21.1.4 จัดส่งรายงานวันลาให้กับ สลก. ทุกเดือน
21.2 ตรวจสอบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
21.3 ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
21.3.1 ขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับเจ้าหน้าที่
21.3.2 จัดทาทะเบียนคุมการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
21.3.3 ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกเงินนอกเวลาราชการ
21.3.4 ทาบันทึกขอเบิกเงินนอกเวลาราชการส่ง สลก.
21.4 การเบิกเงินค่าทางด่วน
21.4.1 ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง ทาบันทึกเบิกค่าทางด่วน
เสนอผู้บังคับบัญชาส่ง สลก.
21.5 แจ้งหนังสือเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดทราบ
21.6 พิมพ์หนังสือ
21.6.1 พิมพ์หนังสือภายใน/ภายนอก
21.6.2 พิมพ์หนังสือโต้ตอบหน่วยงาน
21.7 จัดเก็บเอกสาร
21.7.1 จัดเก็บสาเนาหนังสือภายใน/ภายนอก ประกาศ คาสั่ง
21.7.2 หนังสือเวียน เข้าแฟ้ม เรียงตามเลขที่ออก
21.7.3 จัดเก็บทะเบียนหนังสือรับภายใน/ภายนอก เรียงตามวันที่
21.7.4 ตรวจสอบอายุการเก็บหนังสือ
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2
1
30
5
2

10
15
10
2

1
5
20
30
10
20

ลาดับที่

22

23

งาน (Work Flow)
21.7.5 สแกนคาสั่ง ประกาศ ต่างๆ เก็บเป็นฐานข้อมูล
21.8 ประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานภายในทางโทรศัพท์/ด้วยตนเอง
21.9 ตรวจสอบบารุงรักษาครุภัณฑ์
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
22.1 รับแจ้งปัญหา การประสานเกี่ยวกับทาง e-mail และช่องทางอื่น
22.2 ตรวจสอบอาการ
22.3 ประสานงานเบื้องต้นและแจ้งกลับ
22.4 ดาเนินการแก้ไข กรณี Software Hardware
22.5 ติดตามงาน
22.6 ส่งเครื่องกลับผู้ใช้
22.7 บันทึกข้อมูล
22.8 จัดทารายงาน
งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)
23.1 งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ งานสารบรรณ
23.1.1 รับส่งหนังสือภายในและภายนอก/แจ้งเวียนหนังสือ/จัดเก็บ
หนังสือเข้า และออกภายในศูนย์ให้เป็นหมวดหมู่/ออกเลขด้วย
ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์/ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่ดาเนินการส่งออกฯ/ร่างหนังสือโต้ตอบ
23.2 งานวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23.2.1 จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
23.2.2 จั ดท าวั สดุ และท าการตรวจสอบท าการเบิ กจ่ ายภายในศู นย์
เทคโนฯ
23.3 งานจัดประชุม อบรม สัมมนา
23.3.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประชุม
23.3.2 จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม/อุปกรณ์
23.3.3 นัดผู้เข้าร่วมประชุม
23.3.4 ทาเรื่องยืมเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
23.4 ตรวจสอบการท างานของระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ (ทดสอบ
ระบบ/แก้ไขปัญหา/ให้คาปรึกษาแนะนา)
23.4.1 ทาการทดอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
23.4.2 แก้ ไ ขปั ญ หาและให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ User สคบ.

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
10
15
1
15
30
20
45
30
30
20
30
60

60

120

60

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
23.5 ตรวจสอบการบารุ งรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ (โครงการจ้าง
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) (รับเรื่องแจ้ง
ซ่อม/ติดต่อประสานงาน/ติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์)
23.5.1 ตรวจสอบกากับดูแลให้เป็นไปตามข้อกาหนด
23.5.2 รับเรื่องแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
23.5.3 ทาการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ตามกองต่างๆ ในเบื้องต้น
23.6 ตรวจสอบการทางานของระบบต่างๆ ในห้อง Data Center (โดยทาการ
23.6.1 ตรวจสอบแก้ไขให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตลอดเวลา)
23.6.2 ระบบสังเกตการณ์-โทรทัศน์วงจรปิด (ระบบ CCTV)
23.6.3 ระบบปรับอากาศแบบควบคุม
23.6.4 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู
23.6.5 ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง
23.6.6 ระบบดังเพลิงอัตโนมัติ
23.6.7 ระบบสารองไฟฟ้าอัตโนมัติ
23.6.8 ระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้า
23.7 ระบบตรวจสอบรายการข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคล (ทะเบียนราษฎร์)
23.7.1 ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเข้า
สู่ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล
23.7.2 จัดทาบันทึกขอความเห็นชอบกรณีส่งรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
เพื่อขอสิทธิการเข้าใช้งานระบบ
23.7.3 จัดทาบันทึกแจ้งรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อขอสิทธิการเข้าใช้
งานระบบ
23.7.4 ตรวจสอบการใช้ ง านระบบ-แจ้ ง ปริ มาณงานการตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคลเป็นประจาทุกเดือน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
60

180

30

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กองกฎหมายและคดี
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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งานธุรการของคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
24.1 การจัดการประชุม
24.1.1 กาหนดวันประชุม
24.1.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมกาหนดวาระการประชุม
24.1.3 จัดทาหนัง สือขอยืมเงินเพื่อเป็นเบี้ยประชุมและค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม
24.1.4 จัดเตรียมเบี้ยประชุมสาหรับอนุกรรมการและเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มในวันประชุม
24.1.5 จัดทาหนังสือหักใช้เงินยืมและคืนเงินเหลือ
งานเกี่ยวกับธุรการและงานสารบรรณ
25.1 รับ - ส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกและภายใน
25.2 แจ้งเวียนหนังสือและจัดเก็บหนังสือเวียนเข้าระบบ
25.3 จัดทาสรุปทะเบียนวันลาของข้าราชการและ พนักงานราชการ
25.4 พิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
25.5 จัดทาบันทึกรายงานการประชุมของกอง
25.6 จัดทาสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
25.7 บริหารโครงการการจัดสัมมนาต่าง ๆ
25.8 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น และบั ญ ชี และเกี่ ย วกั บ งบประมาณ
25.9 จัดทาระบบเบ็ดเสร็จ
25.10 รวบรวมมติ คคบ. หนังสือคาสั่ง/แต่งตั้ง ของ ผอ. กกค.. และจัดเก็บ
เข้าแฟ้ม
25.11 ควบคุมดูแลการยืม/คืน หนังสือกฎหมาย
25.12 สรุปและตอบความคืบหน้าระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 1111
25.13 รายงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/พลังงานและรวบรวมจัดเก็บเข้าแฟ้ม
25.14 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ
25.15 รวบรวมและจัดเก็บคาพิพากษาของศาล
25.16 จัดทาทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
15

1
1
7
1
1
30
60
15
1
1
1
1
1
1
30
30

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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งานสารบรรณกอง
26.1 รั บ หนั ง สื อ ภายนอก : รั บ งานจากสารบรรณ/รั บ งานในระบบ
สารบรรณกอง/เสนอ ผอ.กอง/แจกจ่ายงาน จนท.
26.1.1 ตรวจสอบและค้นหาเจ้าของหนังสือ : ค้นหาข้อมูลในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบเบ็ดเสร็จ
26.1.2 ลงรั บหนั ง สื อ ในระบบอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ : ค้น หาข้ อ มู ล
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/
ระบบเบ็ดเสร็จ
26.2 เสนอแฟ้ม : จนท.เสนอแฟ้ม/หน.ฝ่ายตรวจสอบ/เสนอ ผอ.
26.3 หนังสือส่งภายนอก : ออกเลขหนังสือ/ส่งงานสารบรรณกลาง/ลงใน
ระบบเบ็ดเสร็จ/แจกงาน จนท.
26.4 แจกใบตอบรับคืน : รับงานจากสารบรรณ/รับงานในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์/แจกจ่ายงาน จนท.
26.5 นาหนังสือรับไปออกเลข : ส่งเอกสารสารบรรณกลาง/สารบรรณ
กลางลงรับ เลข/ธุรการกองลงรั บระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ /
เสนอ ผอ./แจกงาน จนท.
26.6 รายงานหนังสือส่งภายนอกที่ติดต่อหน่วยงานและบุคคลภายนอกอื่น ๆ
26.7 รับโทรศัพท์ผู้ร้องเรียน
26.7.1 กรณีติดตามเรื่อง/ค้นหาในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคแบบเบ็ ด เสร็ จ /แจ้ ง จนท.
รับโทรศัพท์
26.7.2 กรณีปรึกษา/แจ้งจนท.เวรรับโทรศัพท์
26.8 ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนของผู้ร้อง
26.9 งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา :หาข้อมูล/จัดทา/เสนอ ผอ.
26.10 การลงบันทึ กถ้อ ยคาและค าชี้แจง : รับ เอกสารจากจนท./ลงรั บ
ภายในกอง/แจกจ่ายจนท.
26.11 การลงรับเรื่องยุติ : ออกเลขหนังสือ/ส่งงานสารบรรณกลาง/ลงใน
ระบบเบ็ดเสร็จ/แจกงาน จนท.
26.12 ทะเบียนคุมวันลา : รับเอกสารจากจนท./เสนอหน.ฝ่าย/เสนอ ผอ./
ลงระบบ E-meting
26.13 บัญชีค่าล่วงเวลา : ตรวจสอบเบื้องต้น/จัดทาหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน/เสนอ ผอ./ส่ง ลนก.
26.14 หนังสือรับภายใน : รับหนังสือจากกองต่างๆ/รับในระบบสารบรรณฯ
/เสนอ ผอ./แจกงานจนท.ที่เกี่ยวข้อง

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
2
10
1
1
1
2
1

2
1
1
1
7
1

ลาดับที่

งาน (Work Flow)
26.15 ทาบันทึกแจ้งให้ทราบภายในกอง
26.15.1 กรณีเร่งด่วน โพสไลน์กอง
26.15.2 กรณีไม่เร่งด่วน เวียนหนังสือปกติ
26.16 ออกเลขหนังสือภายในและภายนอก : แฟ้ม/ออกเลขหนังสือในระบบ
สารบรรณฯ /ส่งสารบรรณกลาง/ลงระบบงานเบ็ดเสร็จ/แจก จนท.
26.17 จัดซื้อวัสดุ : สารวจวัสดุ/ทาบันทึกสั่งซื้อ/เสนอผอ./ออกเลขส่ง ลนก.
(ดาเนินการ 3 เดือน/ครั้ง)
26.18 แจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์สานักงาน : สารวจพัสดุ/ทาบันทึกเสนอ ผอ./
ออกเลขหนังสือส่ง ลนก. (ดาเนินการ 3 เดือน/ครั้ง)
26.19 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน : หัวหน้าทีมส่งรายงาน/เสนอ
ผอ./ธุรการจัดเก็บข้อมูล
26.20 ดัชนีการประหยัดพลังงาน : สารวจอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนปิดทาการ
26.21 รายงานผลการดาเนินการ : หัวหน้าทีมส่งรายงาน/เสนอ ผอ./ธุรการ
จัดเก็บข้อมูล
26.22 ควบคุมการเบิกจ่าย-วัสดุ : จนท.กรอกแบบฟอร์มเบิกพัสดุ/ธุรการจัดหา
ให้ จนท.
26.23 ลงระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ : รับงานจากสารบรรณ
กลาง/ตรวจสอบข้อมูล/ลงรายละเอียดในระบบเบ็ดเสร็จ/แจกจ่ายงาน
26.24 รับ - ตอบ เรื่องร้องเรียน จากสานักนายกรัฐมนตรี (1111) : รับงาน
จากสารบรรณกลาง/ตรวจสอบข้อมูล/ลงรายละเอียดในระบบเบ็ดเสร็จ/
แจกจ่ายงาน
26.25 ตัวชี้วัด : รวบรวมข้อมูลจากหน.ฝ่าย /รวบรวมข้อมูลในระบบงาน
เบ็ดเสร็จ
26.26 การควบคุมภายใน : รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าฝ่าย/จัดทาเอกสารใน
แบบฟอร์ม ปย./นาเสนอ ผอ./ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
26.27 แผนงานโครงการ : รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าฝ่าย/จัดทาเอกสาร/
นาเสนอ ผอ./ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
26.28 ตรวจแฟ้มก่อนนาเสนอ : หน.ฝ่ายแต่ละฝ่ายตรวจสอบแฟ้มก่อน
นาเสนอ
26.29 ทาวาระงาน : รวบรวมข้อมูล/จัดทาวาระงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

2

10
5
7
1
10
2

1
1

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
ลาดับที่

งาน (Work Flow)
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การบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ
27.1 รับหนังสือภายนอก
27.1.1 ตรวจสอบและค้นหาเจ้าของหนังสือ
27.1.2 ลงรับหนังสือในระบบอิเล็กทรอนิกส์
27.2 เสนอแฟ้ม
27.3 หนังสือส่งภายนอก
27.4 แจกใบตอบรับคืน
27.5 นาหนังสือรับไปออกเลข
27.6 รายงานหนังสือส่งภายนอกที่ติดต่อหน่วยงานและบุคคลภายนอกอื่นๆ
27.7 ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนของผู้ร้อง
27.8 งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
27.9 การลงบันทึกถ้อยคาและคาชี้แจง
27.10 การลงรับเรื่องยุติ
27.11 ทะเบียนคุมวันลา
27.12 หนังสือรับภายใน
27.13 ทาบันทึกแจ้งให้ทราบภายในกอง
27.14 ออกเลขหนังสือภายในและภายนอก
27.15 จัดซื้อวัสดุ
27.16 แจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์สานักงาน
27.17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือน
27.18 ดัชนีการประหยัดพลังงาน
27.19 รายงานผลการดาเนินการ
27.20 ควบคุมการเบิกจ่าย-วัสดุ
27.21 ลงระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ
27.22 รับ - ตอบ เรื่องร้องเรียนจาก สานักนายกรัฐมนตรี (1111)
27.23 ตัวชี้วัด
27.24 การควบคุมภายใน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
10
3
1
1
1
1
3
10
3
1
1
3
5
5
1
20
5
3
5
5
1
2
15
1
1

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

28

งานสรรหาผู้แทนสมาคม/มูลนิธิเป็นกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง (ดาเนินการ
ทุก 3 ปี)
28.1 จัดหาวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ แจ้งกรรมการ
รับทราบ
28.2 จัดทาประกาศรับสมัครผู้สมัครเป็นกรรมการขายตรงฯ
28.3 จัดทาหนังสือแจ้งไปยังกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศลงหนังสือพิมพ์
เพื่อเผยแพร่โฆษณา
28.4 เจ้ าหน้ าที่ รวบรวมเอกสารหลั กฐานต่ าง ๆ ของผู้ส มั คร พิ จ ารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
28.5 มีหนังสือไปยังกรมบังคับคดี สถานีตารวจ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
28.6 รวบรวมเอกสารต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค ร เสนอคณะ
กรรมการฯพิจารณามีมติคัดเลือกชื่อกรรมการฯ
28.7 คณะกรรมการฯ พิจารณามีมติคัดเลือกกรรมการฯ
28.8 รวบรวม จัดทา หนังสือเสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการขาย
การจัดประชุม คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตาม พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ
งานดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้อง
ทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 8
งานดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
29.1 จัดทาวาระการประชุม
29.2 จองห้องประชุม
29.3 ทาหนังสือยืมเงินประชุม
29.4 จัดเตรียมหนังสือกฎหมาย/ป้ายชื่อกรรมการฯ, อนุกรรมการฯ
29.5 จัดเตรียมห้องประชุม/อุปกรณ์บันทึกเสียง/ปากกา กระดาษจดบันทึก
29.6 จัดเตรียมเอกสารการลงชื่อรับเบี้ยประชุม/ผู้เข้าร่วมประชุม
29.7 จัดเตรียมเครื่องเสียงที่ใช้ในการประชุม
29.8 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับการประชุม
29.9 จัดทาบันทึกคืนเงินประชุม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มที่เหลือ
29.10 จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
7
15
7
15
45
7
1
15

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

30

ฝ่ายบริหารทั่วไป
30.1 รับ - ส่งหนังสือถึงหน่วยงานภายนอกและภายใน
30.2 แจ้งเวียนหนังสือและจัดเก็บหนังสือเวียนเข้าระบบ
30.3 จัดทาสรุปทะเบียนวันลาของข้าราชการและ พนักงานราชการ
30.4 พิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
30.5 จัดทาบันทึกรายงานการประชุมของสานัก
30.6 จัดทาสรุปสถิติการให้บริการประชาชน
30.7 บริหารโครงการการจัดสัมมนาต่าง ๆ
30.8 จัดทาระบบเบ็ดเสร็จ
30.9 ดูแลระบบข้อมูลขายตรงและตลาดแบบตรง
30.10 จั ด ท าทะเบี ย นควบคุ ม พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5
5
5
5
14
10
14
5
5
5

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

31

งานด้านการจัดเก็บเอกสารตามมาตรา 7-9
31.1 รวบรวมข้อมูลตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ในระบบแฟ้มข้อมูลและ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์
31.2 แบ่ ง ข้ อ มู ล ออกเป็ น ประเภทกฎหมาย ค าสั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ
มติคณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ การจัดองค์กรอานาจ
และหน้าที่ รายงานการประชุม บันทึก งบประมาณประจาปี และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
31.3 จัดทาสารบัญข้อมูลที่แบ่งเป็นหมวด หมู่ เรื่อง และรายการ
31.4 กาหนดรหัสข้อมูล (ID CODE) 18 หลัก (ศึกษาจากคู่มือการจัดทา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ)
31.5 ทาการจัดเก็บข้อมูล
31.6 จัดเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์และทาการสารองข้อมูล (Back up)
31.7 จัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสารและทาการสาเนาข้อมูล
31.8 จัดทาสมุดบันทึกการขอดูข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
31.9 ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ จั ด เก็ บ เอกสารไว้ ที่ ห อจดหมายเหตุ เ สนอ
ต่อผู้บริหาร
31.10 พิจารณาอนุมัติ
31.11 รับเรื่องขออนุมัติจัดเก็บเอกสารไว้ที่หอจดหมายเหตุและดาเนินการ
ตามขั้นการจัดเก็บเอกสาร
31.12 รับรายงานการปฏิบั ติ ง านเสนอต่ อผู้ บริ หาร สคบ. และปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรี
งานด้านการทาลายเอกสาร
32.1 ตรวจสอบรายการเอกสารประจาปี พิจารณาคัดเลือกเอกสารที่ถึงวาระ
ต้องทาลาย
32.2 ทาหนังสือขออนุมัติการทาลายเอกสารเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
32.3 พิจารณาอนุมัติ
32.4 ดาเนินการบันทึกรายการเอกสารที่ต้องทาลายซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
ผู้บริหารลงในบัญชีเอกสารทาลาย
32.5 ดาเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการทาลายเอกสาร
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
180
180

120
120
120
120
120
30
30
30
30
30
480
300
180
120
240

ลาดับที่
33

34

35

36

37

งาน (Work Flow)
รับหนังสือ (เฉลี่ย 30 เรื่องต่อวัน)
33.1 ลงทะเบียนออกเลขรับหนังสือ
33.2 ผ่านหัวหน้าฝ่าย
33.3 เสนอ ผู้อานวยการ/วิเคราะห์/ข้อมูล/สั่งการ
33.4 แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ส่งหนังสือภายนอก/ภายใน
34.1 ลงทะเบียนออกเลขส่งหนังสือ
34.2 เวียนหนังสือทั้งภายนอก-ภายใน
34.3 จัดเก็บสาเนาหนังสือ แยกเรื่องเข้าแฟ้มลงสารบบ
งานพิมพ์หนังสือ หนังสือภายนอก/ภายใน
35.1 วิเคราะห์หนังสือ
35.2 ร่าง/พิมพ์หนังสือ
35.3 ตรวจสอบ แก้ไข ความถูกต้อง
35.4 เสนอผู้อานวยการกองลงนาม
35.5 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
งานทะเบียนวันลาทุกประเภท
36.1 เจ้าของเรื่องเสนอวันลา
36.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิวันลา
36.3 นาเสนอผู้อานวยการ เพื่อขออนุมัติวันลา
36.4 แจ้งผลให้ผู้ลาทราบ
36.5 เก็บใส่แฟ้มการลา
งานทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์/จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
37.1 สารวจความต้องการ
37.2 จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ สานักงาน
37.3 พิมพ์รายการจัดซื้อวัสดุทั้งหมดส่งให้ สลก.
37.4 ตรวจรับวัสดุ-ครุภัณฑ์
37.5 จัดทาทะเบียนวัสดุ-ครุภัณฑ์
37.6 เบิกจ่ายวัสดุ
37.7 ควบคุมและตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจาปี

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
30
30
60
30
30
60
30
30
60
30
30
5
10
30
10
5
30
60
20
30
30
10
60

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

38

กระบวนงานจัดโครงการอบรม สัมมนา
38.1 กรณีจัดโครงการอบรม สัมมนา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
38.1.1 จัดทารายละเอียดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
- บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ
- โครงการประชุม
- การกาหนดการประชุม
- หนังสือเชิญวิทยากร
38.1.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
38.1.3 ติดต่อขอจองสถานที่จัดโครงการฯ
38.1.4 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานใน สคบ. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
38.1.5 ขออนุมัติใช้รถยนต์ รับ - ส่ง ผู้เข้าประชุม
38.1.6 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
38.1.7 ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยพร้ อมเอกสาร
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาฯ ส่งให้ฝ่ายคลัง
และพัสดุสานักงานเลขานุการกรมเพื่อขออนุมัติยืมเงินทดรอง
จ่ายในการประชุมสัมมนา
38.1.8 ควบคุมกากับดูแลการประชุม
38.1.9 สรุปผลการประชุม เสนอหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ
38.1.10 ทาบันทึกส่งคืนเงินทดรองจ่ ายในการประชุมสัมมนาโครงการ
ต่างๆ พร้อมเอกสารรายละเอี ยดค่ าใช้จ่ ายใบส าคั ญรั บเงิ น
ต่างๆ ส่งให้สานักงานเลขานุการกรม
38.2 กรณีจัดโครงการอบรม สัมมนา ในพื้นที่ต่างจังหวัด
38.2.1 จัดท าหนั งสื อขออนุ มั ติ ให้ ลคบ. เดิ นทางไปราชการในการ
อบรมสั มมนาและเสนอปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี พิ จารณา
อนุมัติ
38.2.2 จั ดท าหนั ง สื อขออนุ มั ติ ให้ บุ คลการของ สคบ. เดิ นทางไป
ราชการในการอบรม สั มมนา และเสนอหั วหน้ าส่ วนราชการ
พิจารณาอนุมัติ
38.2.3 จัดทาหนังสือขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถเอกชน
กระบวนงานรับหนังสือ
39.1 รับหนังสือจากสารบรรณ/สานัก/กอง
ตรวจสอบ/จัดลาดับความสาคัญของหนังสือ
ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
5

1
1
2
1
5
2

2
5
2

2
2
1
1

ลาดับที่

40

41

42

43

งาน (Work Flow)
ลงทะเบียนรับในหนังสือรับ
แสกนหนังสือรับเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
เสนอผู้บังคับบัญชา
ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนงานส่งหนังสือ
40.1 ตรวจสอบความถูกต้องในหนังสือที่ผู้บังคับบัญชาลงนาม
ออกเลขที่หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ออกเลขที่หนังสือในหนังสือส่ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ
แสกนหนังสือส่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
ส่งหนังสือให้สารบรรณกลาง/สานัก/กอง
รวบรวมสาเนาหนังสือคืนเจ้าของเรื่อง
กระบวนงานธุรการ
41.1 เสนอแฟ้ม
รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของกลุ่ม
พิมพ์หนังสือ
จัดเก็บและค้นหาเอกสาร
ทาทะเบียนจัดเก็บหนังสือ
เวียนหนังสือ ติดตามเรื่อง ติดต่อประสานงานราชการ
ขอรถ
ถ่ายเอกสาร
กระบวนงานสรุปวันลาป่วย/ สาย/ ลากิจ
42.1 ลงวันลาในทะเบียนคุมวันลา
ตรวจสอบความถูกต้องของวันลา
เสนอใบลาของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชา
สรุปบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
สรุปวันลาป่วย สาย ลากิจ ส่งสานักงานเลขานุการกรม
กระบวนจัดเตรียมการประชุม
43.1 จองห้องประชุม
ตรวจสอบวันว่างของผู้เข้าร่วมประชุม
ติดต่อประสานงาน
พิมพ์หนังสือเชิญประชุม
ทาหนังสือขอใช้อุปกรณ์จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เตรียมห้องประชุม
จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มในการประชุม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที

1

1

1

2

ลาดับที่

งาน (Work Flow)

44

กระบวนงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
44.1 จั ด ท าบั น ทึ ก ส่ ง ส านั ก แผนและการพั ฒ นาการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
กรณี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จัดทาบันทึกส่งสานักงานเลขานุการกรม กรณี ครุภัณฑ์
กระบวนงานพัสดุ
45.1 ตรวจรับพัสดุจากคลังกลาง
ลงทะเทียบการรับพัสดุ/การเบิกจ่ายพัสดุในสมุด
ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
สั่งซื้อวัสดุสานักงาน
เสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
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เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1

5

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลาดับที่

งาน (Work Flow)

46

งานบริหาร
46.1 การรับหนังสือและส่งหนังสือ
46.2 พิมพ์หนังสือและรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
46.3 จัดทาทะเบียนและรวบรวมเอกสารเป็นหมวดหมู่
46.4 ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
46.5 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
46.6 การจัดทาหนังสือถึงผู้บริหาร
46.7 การจัดทาเว็บไซต์และควบคุมดูแลข้อมูลของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
46.8 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน เป็นคณะทางานชุดต่างๆของหน่วยงาน
46.9 ตรวจสอบเงินสวัสดิการของหน่วยงาน

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
20
120
120
180
1
120
120
180
5

กระบวนงานจัดการงานทั่วไป
สานักเลขานุการกรม
ลาดับที่
47

48

49

50

งาน (Work Flow)
งานยานพาหนะ
47.1 รับใบขอรถจากสานัก/กอง/กลุ่ม
47.2 เสนอเลขานุการกรม พิจารณาอนุญาต
47.3 จัดรถตามคาขอ
47.4 แจ้งพนักงานขับรถ
47.5 รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจาเดือน
47.6 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงประจาเดือน
จัดประชุมผู้บริหาร
48.1 จัดทาวาระการประชุม
48.2 ทาหนังสือเชิญประชุม
48.3 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
48.4 จัดทารายงานประชุมและส่งรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร
จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
49.1 จัดทาวาระการประชุม
49.2 จัดทาหนังสือเชิญประชุมส่งให้คณะกรรมการ
49.3 จัดทาเอกสารประกอบการประชุมและส่งให้คณะกรรมการ
49.4 จัดทารายงานการประชุม
49.5 จัดส่งรายงานการประชุม
เฉพาะทาง(HR)
50.1 รับหนังสือ
50.2 ออกเลขที่หนังสือ
50.3 ส่งหนังสือ
50.4 พิมพ์หนังสือ
50.5 ตรวจสอบคุมบัญชีและสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์สานักงาน
50.6 ตรวจสอบแฟ้มงานที่เสนอเลขานุการกรม

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
30
15
10
5
5

3
1
3
15
3
3
5
30
30
1,080
10

กระบวนงานตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษา
กองกฎหมายและคดี
ลาดับ
ที่
1 ตอบข้อหารือ
1.1
1.2
1.3
1.4

งาน (Work Flow)

หน่วยงานภายในส่งข้อหารือมายัง กกค
ผอ.กกค. มอบหมายและส่งเรื่องให้ผอ.สกม.
ผอ.สกม. มอบหมายและส่งเรื่องให้นิติกรผู้รับผิดชอบ
นิติ กรผู้รั บผิ ดชอบรวบรวมและแสวงหาข้อ เท็ จจริ ง พร้ อมเอกสารพยาน
(กรณีข้อหารือไม่ซับซ้อน) หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายและ
แนวคาวินิจฉัยของศาลเพื่อจัดทาความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
1.5 นิติกรผู้รับผิดชอบรวบรวมและแสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อกฎหมายแนวคาวินิจฉัย ขอ ง ศาล เ พื่ อ เ สน อ
ผู้บั ง คั บบั ญ ชาให้ ค วามเห็ น ชอบน าเสนอคณะอนุ กรรมการฝ่ า ยกฎหมาย
พิจารณา ให้ความเห็น(กรณีข้อหารือที่มีความซับซ้อน)
1.6 นิติกรผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาไปยังสานัก/กองเพื่อทราบ

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1-5
วัน
ทาการ

กระบวนงานตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษา
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
2 งานตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนตาม พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง
2.1 เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือขอหารือ จากหน่วยงานภายนอก/ภายใน/ประชาชน
ทั่วไป/ผู้ประกอบการ
2.2 เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่างๆค้นคว้าหา
ข้อมูลทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ประกอบการพิจารณา
2.3 เจ้าหน้าที่พิจารณา รวบรวมพยานหลั กฐาน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่าง ๆ
เพื่อทาบันทึก/เสนอความเห็นต่อหัวหน้างานพิจารณา
2.4 หั ว หน้ า งานพิ จ ารณาตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้อานวยการกองฯ พิจารณาต่อไป
2.5 ผู้อานวยการกองฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอความเห็นต่อ
นายทะเบียน (เลขา สคบ.)
2.6 เลขา สคบ. พิจารณามีความเห็นตามที่เสนอ
2.7 มีหนังสือแจ้งผลการพิจ ารณาไปยัง หน่วยงานภายนอก/ภายในประชาชน
ทั่วไป/ผู้ประกอบการทราบ
3 งานให้คาปรึกษาข้อกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงทางโทรศัพท์
3.1 ผู้บริโภค/ผู้ประกอบธุรกิจ/ประชาชน โทรศัพท์ขอคาปรึกษา
3.2 เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์
3.3 เจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ค าปรึ กษาทางโทรศั พ ท์เ สร็จ และทาการบั นทึ กข้ อ มูล การให้
คาปรึกษา

เวลาที่ใช้
วัน
นาที
1
7
3
3
3
3
7
15-45
ต่อราย

กระบวนงานตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษา
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลาดับ
งาน (Work Flow)
ที่
4 งานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค
4.1 พิจ ารณารั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้บ ริ โ ภค ตามระเบี ย บคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชนของ สคบ.
พ.ศ. ๒๕๕๑
4.2 ให้ ค าแนะน าการกรอกแบบฟอร์ ม ค าร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค และพิ ม พ์
คาร้องให้กับผู้บริโภค ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกคาร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
4.3 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารและหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ป ระกอบ
คาร้องทุกข์
4.4 รวบรวมค าร้ อ งทุ ก ข์ พ ร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบค าร้ อ งฯ ส่ ง ให้
สารบรรณกลางเพื่อนาลงระบบและออกเลขที่ร้องทุกข์ต่อไป
4.5 รวบรวมและรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าสถิ ติ ก ารให้
คาปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ (รายเดือน)
4.6 รวบรวมและรายงานสรุปผลการแสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
ระบบคิวอัตโนมัติ (รายเดือน)
5 งานบริการให้คาปรึกษาแก่ผู้บริโภค
5.1 ให้ข้อแนะนาและค าปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่าน
ทางช่องให้บริการ
5.2 คั ด กรองสายการให้ บ ริ ก าร การให้ ข้ อ มู ล ข้ อ แนะน า และค าปรึ ก ษาที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริ โภคให้แก่ประชาชนผู้ ใช้บริการผ่านทางสายด่วน
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5.3 รวบรวมและรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าสถิ ติ ก ารให้
ข้อแนะนาและคาปรึกษา (รายเดือน)
5.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมู ลการให้ข้อแนะนาคาปรึ กษาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
6 งานบริการด้านอื่นๆ
6.1 โอนสายโทรศั พท์ ภายในส านั กงานฯ เพื่ อติ ด ต่ อเจ้ าหน้ าที่ ในกรณี ติ ดตาม
งานและขอข้อมูลเชิงลึก หรือข้อมูลด้านกฎหมาย
6.2 รับแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามอานาจหน้าที่ของ
สคบ. และส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

เวลาที่ใช้
วัน
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กระบวนงานตอบข้อหารือ และให้คาปรึกษา
สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
ลาดับ
งาน (Work Flow)
เวลาที่ใช้
ที่
วัน
นาที
7 งานให้คาปรึกษาและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
7.1 กรณีสอบถามมาเป็นหนัง สือ โดยเจ้าหน้าที่ สคบ. จั ง หวัด หรื อเจ้าหน้า ที่
สคบ. เขต หรือประชาชนทั่วไปติดต่อสอบถามเรื่องปัญ หาข้อสงสัยเกี่ยวกับ
คดีผู้บริโภค
7.1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณรับเรื่องเข้าระบบ (หากได้รับภายหลัง
1
เวลา 16.00 น. ให้รีบดาเนินการในวันทาการถัดไป)
7.1.2 เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ไม่เกิน 5
7.1.3 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่เกิน 5
7.1.4 เจ้าหน้าที่ สคบ. กลุ่มงานบริหารคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์นา
1
ปัญหาข้อสงสัยเข้าสู่ระบบงานสารบรรณ ของกลุ่มงาน
7.1.5 เจ้ า หน้ า ที่ ต อบข้ อ สอบถามเป็ น หนั ง สื อ กลั บ ไปยั ง ผู้ ส อบถาม
7
7.2 กรณี สอบถามเป็ นวาจาหรื อทางโทรทั ศน์ โดยเจ้ าหน้ าที่ สคบ.จั งหวั ด หรื อ
เจ้าหน้าที่ สคบ. เขต หรือประชาชนทั่วไปติดต่อสอบถามเรื่องปัญหาข้อสงสัย
เกี่ยวกับคดีผู้บริโภค
7.2.1 เจ้าหน้าที่ตอบข้อสอบถามกลับไปยังผู้สอบถาม
ไม่เกิน 3

