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ความหมายของคูมือการปฏิบัติงาน 

 แผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด 

   ของกระบวนการ  

 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการ 

 มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความซับซอน มีหลายขั้นตอน  

   และเก่ียวของกับหลายคน  

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

   การปฏิบัติงาน  

 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ไมใหเกิดความผิดพลาดใน 

   การปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใชประโยชนเม่ือมีการเปลี่ยนงานในองคการ 
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ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงานท่ีดี  

• กระชับ ชัดเจน เขาใจไดงาย 

• เปนประโยชนสําหรับการทํางานและ

ฝกอบรม 

• เหมาะสมกับองคกรและผูใชงานแตละ

กลุม 

• มีความนาสนใจ นาติดตาม 

• มีความเปนปจจุบัน (Update)      

     ไมลาสมัย 

• แสดงหนวยงานที่จัดทํา วันที่บังคับใช 

• มีตัวอยางประกอบ 

 

Clear 

Complete 

Concise 

Correct 
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คุณสมบัติและทักษะของผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติ 

• มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเรื่องนั้น ๆ 

• เปนคนชางสังเกต 

• เอาใจใสในรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน 

• รูทฤษฎีและความรูพ้ืนฐานของการ
วิเคราะหระบบงาน 

• รูหลักการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  

• รูเทคโนโลยีสมัยใหม  

ทักษะ 

• ทักษะการวิเคราะห (Analysis 
Skills) 

• ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skills) 

• ทักษะออกแบบ  (Design 
Skills) 

• ทักษะการประเมินผล 
(Evaluation Skills) 
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วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปน

ลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

กิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือใชประโยชนในการ

บริหารจัดการองคการ 

  

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ได

ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย 

มีการทํางานปลอดภัย และไมสรางผลกระทบตอประชาชน เพ่ือการบรรลุตาม

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
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ประโยชนตอองคการ/ผูบริหารองคการ : 

• ใชฝกอบรมขาราชการใหม 

• ประหยัดงบประมาณในการฝกอบรม เนื่องจากหัวหนางานใชเปนคูมือใน

การสอนงาน 

• ทําใหการกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซํ้าซอน  

• ใชในการควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานใหมีความ

ผิดพลาดในการทํางานลดนอยลง 

• เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) 

ของบุคลากร 

• ชวยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม 

• ใชเปนฐานในการประกาศเวลามาตรฐานการใหบริการ 
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ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน : 

• ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนย่ิงขึ้น  

• ไดเรียนรูงานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เขามาทํางานใหม / หรือตอนที่จะยายงาน

ใหม  

• มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน ทําใหการทํางานไดงายขึ้น  

• รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย  

• สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา  

• สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะมีสิ่งที่อางอิง  

• สรางความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
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องคป์ระกอบหลกัของคู่มือการปฏิบตังิาน : 

1. Work Flow ของกระบวนการ 

2. ขั้นตอนการปฏิบตังิาน  

• รายละเอียดวิธีการทาํงานของแตล่ะขั้นตอนยอ่ย 

• เอกสาร/ระเบียบ ท่ีใชป้ระกอบการดาํเนินการ 

• แบบฟอรม์ 

• ผูร้บัผิดชอบ 

3. มาตรฐานงาน คือ ขอ้กาํหนดในการปฏิบตังิาน 

• มาตรฐานระยะเวลา 

• มาตรฐานในเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง ความสมบูรณข์องขอ้มูล  

 ความผิดพลาด ความคุม้ค่าของงาน เป็นตน้ 

4. ระบบการตดิตามประเมินผล  

• เพ่ือใชต้ดิตามผลการปฏิบตังิานเปรยีบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกาํหนด 

• กาํหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการตดิตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรอืทุก 6 เดือน 
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หัวขอมาตรฐานของคูมือการปฏิบัติงานที่ดี : 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

2. ขอบเขต 

3. คําจํากัดความ 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

5. Work Flow ของกระบวนการ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7. มาตรฐานงาน 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

9. เอกสารอางอิง 

10. แบบฟอรม 
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ขั้นตอนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

1. กําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการและตัวชี้วัดท่ีบงชี้ถึงความสําเร็จของ

กระบวนการ (วัดการบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ) 

2. ศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานจากเอกสารเดิมขององคกร 

3. สังเกตการปฏิบัติงานจริงของเจาหนาท่ี/แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม 

4. ศึกษาทฤษฎี แนวทาง เทคนิค กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของและขอเสนอแนะ 

      ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหบรรลุ 

      ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน และแกไขปญหา อุปสรรค  

      ความเสี่ยงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น 

5.   ออกแบบกระบวนการ และจัดทํา Work Flow 



6. จัดทํารายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบติดตามประเมินผลตามแบบฟอรมที่

กําหนด ระบุเอกสารอางอิง และแนบเอกสาร หรือแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน และสวนเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ในภาคผนวก 

7. ตรวจสอบกล่ันกรองความครบถวนขององคประกอบหัวขอตางๆ  

      ความถูกตองของเนื้อหา และการจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      รวมทั้งความสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ    

      ตลอดจนภาษาที่ใชใหกระชับ ชัดเจน เขาใจงาย จัดพิมพใหถูกตอง 

      ตามรูปแบบและแนวทางที่กรมกําหนด 

8.   ขออนุมัติผูบริหารเพ่ือใชงาน 

9.   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคูมือ 

10. รวบรวมขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคูมือ 

ขั้นตอนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 



แบบฟอรม 

แบบฟอรมที่ใชในการจัดทาํคูมือปฏิบัตงิาน 
 

•  แบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ (Work Flow กระบวนการ) 

•  แบบฟอรมข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

•  แบบฟอรมระบบติดตามประเมินผล 

•  แบบฟอรมการควบคุมและแจกจายเอกสาร 



  









การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ 

รายชื่อกระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของ

กระบวนการ 



ขอกําหนดที่สําคัญ หมายถึง สิ่งที่สวนราชการกําหนดขึ้น 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรบับรกิารและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูรับบริการตองการบรกิารที่รวดเร็ว   

ดังนั้น ขอกําหนดที่สําคัญ คือ ความรวดเร็วในการใหบรกิาร  

หลังจากไดขอกําหนดแลว สวนราชการจะนาํมาออกแบบ 

กระบวนการ และจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
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“ขอกําหนดท่ีสําคัญ” (Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธท่ีคาดหวังเมื่อส้ินสุดกระบวนการนั้น อาทิ  

กระบวนการติดตั้งโปรแกรม ขอกําหนดท่ีสําคัญคือ ความรวดเร็ว ความผิดพลาด  

กระบวนการบํารุงรักษา ขอกําหนดท่ีสําคัญคือ รอบระยะเวลา ความถูกตอง ความครบถวน เปนตน 

“ขอกําหนดท่ีสําคัญ” ของกระบวนการสนับสนุน ไมขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผลผลิตและบริการเพียงอยางเดียว  

แตขึ้นอยูกับความตองการของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกองคการ และระเบียบปฏิบัติหรือแผนนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

เชน พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550/แผนแมบท IT 

การคนหาขอกําหนดท่ีสําคัญ สามารถทําไดโดย การวิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง 

ของผูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ เชน การออกแบบสํารวจ การสอบถาม หรือการสังเกต เปนตน 

ขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการ 
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• ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ขีดความสามารถของสวนราชการเองและความพรอมของทรัพยากร  

• ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอเนื่องของงบประมาณ  

• มาตรฐานการควบคุม  

• ปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอกระบวนการ เชน กฎมาย ระเบียบ ขอบังคับและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภค ตลาดและทางสังคม 

• ปจจัยของผลกระทบที่อาจมีตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะสั้นและระยาว  

• ความเปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต  

• ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน การประสานงานกับสวนราชการอื่นทั้งในแนวดิ่งและใน
แนวราบ 

ขอกําหนดที่สําคัญพิจารณาจากอะไร 
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ประโยชนของการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

• ทําใหผูปฏิบัติงานทราบผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีตองการใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน 

• ทําใหมีการตรวจสอบความตองการของลูกคา หรือผูรับบริการและผูมีสวนได 

      สวนเสีย 

• เปนกรอบในการออกแบบกระบวนการสอดคลองไปในทิศทางหรือเปาหมายเดียวกัน 

 

 

 

 

 



ตัวอยางการแปลงความตองการเปนขอกําหนดที่สําคัญ 

ขอมูลความตองการ ขอกําหนดที่สําคัญ 

• มีลูกคาใหมๆ อยูเสมอ 

• ลูกคาเกาท่ีมีอยูยังคงซื้อสินคาจากบริษัท 

• ทราบขอมูล ขาวสารจากลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดทันที 

• มีลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 

• รักษาลูกคาเกาท่ีมีอยู 

• ขอมูล และขาวสารเกี่ยวกับลูกคาทันเหตุการณ 

• วัตถุดิบท่ีส่ังซื้อเขามาตองไมมีของเสีย ท่ีทําใหกระบวนการผลิต

หยุดชะงัก 

• มีวัตถุดิบใชในกระบวนการผลิตทุกคร้ังท่ีเบิก 

• วัตถุดิบมีคุณภาพ 

 

• มีวัตถุดิบตอบสนองตอกระบวนการผลิตเมื่อตองการ 

• สินคาท่ีจัดเก็บไมแตกหัก บิดเบ้ียว เสียรูปทรง 

• ตัวเลขของสินคาท่ีเปนจริงและท่ีอยูใน Stock Card ตรงกัน 

• สินคาท่ีเบิกเพื่อจัดสงถูกตองตรงกับใบเบิก 

• สินคาท่ีจัดเก็บอยูในสภาพสมบูรณ 

 

• จํานวนสินคาท่ีมีอยูในคลังถูกตองและแมนยํา 

• ความถูกตองของการ เบิก-จาย สินคา 

ความตองการภายในทางธุรกิจ 

ความตองการภายนอกจากลูกคา 

มาตรฐานสากลกําหนดใหทํา 

กฎหมายกําหนด 
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ขอมูลความตองการ ขอกําหนดที่สําคัญ 

ประชาชนตองการไดรับทราบขอมูล

ขาวสารการแจงเตือนภัยที่ถูกตอง 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ 

การแจงเตือนภัยมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน ทันเหตุการณ 

ฝายการผลิตตองการวัสดุ อุปกรณ

พรอมใชงานในการดําเนินงาน 

การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ตอบสนองตอ

กระบวนการผลิตตามความตองการ 

ลูกคาตองการสินคาที่มีคุณภาพ ได

มาตรฐาน 

สินคามีคุณภาพ ผานการทดสอบ

มาตรฐาน 

 

ตัวอยางการแปลงความตองการเปนขอกําหนดที่สําคญั 





   ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ หมายถึง ตัววัดที่บงชี้  

ถึงความสําเร็จของกระบวนการ (เพื่อใหบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ) 

ตัวช้ีวัดที่สําคัญของกระบวนการ 
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หลกัการกาํหนดตัวช้ีวดัทีด่ ี

SPECIFIC   เจาะจง (ชัดเจน มุ่งไปยงัส่ิงท่ีต้องการวดั) 

 

MEASURABLE  วดัผลได้ (นาํไปวดัผลได้จริง ข้อมลูท่ีได้

จากการวดันาํไปวิเคราะห์ความหมายและเปรียบเทียบได้) 

 

ACHIEVABLE  บรรลผุลได้ (ควบคุมให้เกิดผลได้โดยตรง) 

 

REASONABLE  สมเหตผุล (เหมาะสมกับบริบทองค์กร ไม่ใช้

ต้นทุนในการวดัท่ีสูงเกินไป 

 

TIME  Bound  ภายใต้กรอบเวลาท่ีเหมาะสม (วดัผลได้ภายใน

เวลาท่ีกาํหนด) 



ขอกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด 

การแจงเตือนภัยมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน ทันเหตุการณ 

- ความพึงพอใจของประชาชนตอ 

การรับรูขอมูลการแจงการเตือนภัย 

- จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับขอมูล

การเตือนภัยที่ไมถูกตอง ทันเวลา 

การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ตอบสนองตอ

กระบวนการผลิตตามความตองการ 

อัตราการไมมีวัสดุ อุปกรณตอบสนอง

การผลิตตามความตองการ 

สินคามีคุณภาพ ผานการทดสอบ

มาตรฐาน 

อัตราการตีคืนสินคาที่ไมมีคุณภาพ 

ตัวอยางขอกําหนดที่สําคญัและตัวชีวั้ด 



ตัวอยางขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการตางๆ 

ใชประโยชนในการ

ควบคุมกระบวนการ 

กระบวนการทํางาน ขอ้กาํหนด ตวัชีว้ดั 

การขาย 

 

 

 

• มีลูกคาใหมเพ่ิมขึ้น 

• รักษาลูกคาเกาท่ีมีอยู 

• ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับลูกคาทันสมัย 

• จํานวนลูกคาใหม 

• อัตราการสูญสียลูกคา 

• อัตราการเขาเย่ียมลูกคา 

จัดซ้ือ/จัดจาง • วัตถุดิบมีคุณภาพ • อัตราการ Reject วัตถุดิบจากการตรวจของ QC 

การจัดการคลังวัตถุดิบ • วัตถุดิบท่ีจัดเก็บมีสภาพท่ีสมบูรณ • อัตราการเสียหายของวัตถุดิบท่ีจัดเก็บ 

การจัดการคลังสําเร็จรูป • สินคาท่ีจัดเก็บมีสภาพท่ีสมบูรณ • อัตราการเสียหายของสินคาท่ีจัดเก็บ 

การออกแบบผลิตภัณฑ • สินคาท่ีออกแบบตรงกับความตองการ • อัตราการยอมรับสินคาจากลูกคา 

การตรวจสอบคุณภาพ 

 

• ไมมีวัตถุดิบหรือสินคาท่ีไมมีคุณภาพ • อัตราการพบปญหาของวัตถุดิบในกระบวนการ

ผลิต 

การจัดการและการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

• ไดบุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามความตองการใน

เวลาท่ีกําหนด 

• บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใหทัน

กับเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินกิจการ 

• ระยะเวลาในการสรรหาบุคลากร 

• อัตราของบุคลากรท่ีไดตรงกับคุณสมบัติท่ีกําหนด 

• อัตราของบุคลากรท่ีผานเกณฑการประเมินความรู

และทักษะหลังการอบรม 
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 กระบวนการ                              ขอกําหนดท่ีสําคัญ                                     ตัวช้ีวัด 



ตัวอยางกระบวนการหลัก ขอกําหนดที่สําคัญ และตัวชี้วัด 

รายชื่อกระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ 

ของกระบวน 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ 

ของกระบวนการ 

กระบวนการบริหาร 

จัดการน้ํา 

1. มีปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับจัดสรร

เพื่อการเพาะปลูกและกิจกรรมตางๆ 

 

2. ผูรับบริการไดรับนํ้าอยางเพียงพอ

ทั่วถึงตามความตองและเปนธรรม ตาม

เวลา ในปริมาณที่เหมาะสม 

 

3. ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ

เพียงพอตอการจัดสรรนํ้า 

 

1. รอยละของพื้นที่การเกษตรที่ไดรับนํ้าตอพื้นที่

เปาหมาย  

     

2. รอยละของปริมาณนํ้าที่จัดสรรใหทั้งในภาค

อุปโภคและภาคอุตสาหกรรมเทียบกับเปาหมาย 

 

 

3. รอยละของอาคารชลประทานที่อยูในสภาพพรอม

ใชงาน  
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ตัวอยางกระบวนการสนับสนุนและขอกําหนดที่สําคัญ 

รายชื่อกระบวนการ

สนับสนุน 

ขอกําหนดที่สําคัญ 

ของกระบวน 

ตัวชี้วัดที่สําคัญ 

ของกระบวนการ 

กระบวนการลงทะเบียนรับ-สง

หนังสือ 

รับ-สงเอกสารรวดเร็ว รอยละของหนังสือที่ลงทะเบียนรับ-สงได

ภายใน 3 นาที 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ความทันเวลา รอยละของโครงการท่ีสามารถจัดซื้อจัด

จางไดทันตามแผนงาน 

กระบวนการสรรหา เพ่ือบรรจุ

แตงต้ังขาราชการ 

สรรหาราชการไดทันตาม

ความตองการ 

รอยละของอัตราวางที่สามารถบรรจุ

แตงต้ังขาราชการไดภายในระยะเวลา

มาตรฐานที่กําหนด 
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ระบุชื่อกระบวนการท่ีเลือกมาปรับปรุง/จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ระบุตัวชี้วัดกระบวนการท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีตองการบรรลุ 



หัวขอมาตรฐานในคูมือการปฏิบัติงานที่ดี : 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

2. ขอบเขต 

3. คําจํากัดความ 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

5. Work Flow ของกระบวนการ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

7. มาตรฐานงาน 

8. ระบบติดตามประเมินผล 

9. เอกสารอางอิง 

10.แบบฟอรม 
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1.วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงค (Objectives) หมายถึง เปนการชี้แจง 

ใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของ

กระบวนนี้ข้ึนมา 



แนวทางการกําหนดวัตถุประสงค 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลกัษณอักษร ที่แสดงถึง 

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสทิธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตาม 

เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคณุภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏบัิติงานใหม พัฒนาใหการ 

ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทัง้แสดงหรือเผยแพรใหกับ 

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่ 

ตรงกับความตองการ 

 1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการ.............. สามารถ.......... (ระบุใหสอดคลองกับ 

ขอกําหนดสําคัญ (Key Requirement) ของกระบวนการที่นํามาจัดทําคูมือ) 



1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลกัษณอักษร  

ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารโครงการฝกอบรมไวใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการบริหารโครงการฝกอบรมที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม 

พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร

ใหกับ (บุคคลภายนอก หรือ) ผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่

ตรงกับความตองการ 

  

 1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริหารโครงการฝกอบรมของ 

หนวยงานตาง ๆ ในกรมชลประทานสามารถบริหารโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตาม

หลักเกณฑการประกันประสิทธิภาพและความคุมคาของการฝกอบรม กรมชลประทาน 

                                                                                                                      
ระบุใหสอดคลองกับขอกําหนด 

ที่สําคัญของกระบวนการที่นํามา 

จัดทําคูมือ 

ควรระบุช่ือกระบวนการใน

วัตถุประสงคของคูมือใหชัดเจนวาเปน

วัตถุประสงคของกระบวนการอะไร 

คูมือบางเลมอาจไมจําเปนตอง

เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก 

ตัวอยางวัตถุประสงคคูมือการปฏิบัติงาน 

ใหมีความเฉพาะเจาะจงกับคูมือแตละเลม 

ระบุช่ือหนวยงานทีมี 

ผูปฏิบัติงานที่ตองใช

กระบวนการนี้ 



ตัวอยางวัตถุประสงค 

คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการขอใชท่ีดิน ส.ป.ก. 



ตัวอยางวัตถุประสงค 



ตัวอยางวัตถุประสงค 



2.ขอบเขต 

  ขอบเขต (Scope) หมายถึง เปนการชี้แจงใหผูอานทราบ

ถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมือวาครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนใด 

ถึงข้ันตอนใด หนวยงานใด กับใคร ที่ใด และเมื่อใด 

ตัวอยางขอบเขต : คูมือการตรวจสอบภายใน 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการตรวจสอบภายใน
ของผูตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจสอบ ต้ังแตการวางแผนการ
ตรวจสอบ  การดําเนนิการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ และการตรวจติดตามซํ้า สําหรับทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 



ตัวอยางขอบเขต 



ตัวอยางขอบเขต 



3.คําจํากัดความ 

 คําจํากัดความ (Definition) หมายถึง เปนการชี้แจง 

ใหผูอานทราบถึงขอความ คําศัพทเฉพาะที่สําคัญ ซ่ึงอาจเปน

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคํายอ ที่กลาวถึงภายใตระเบียบ

ปฏิบัตินั้นๆ เพื่อใหเปนที่เขาใจทั้งผูปฏิบัติและผูใชบริการตรงกัน 



 คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง  แผนท่ีบอกเสนทาง 

การทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ โดยระบุถึงขั้นตอนและ

รายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการ  มักจัดทําขึ้นสําหรับงานท่ีมีความซับซอน  

มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับหลายคน  สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ไมใหเกิดความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือ

จุดมุงหมายในการสงมอบผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง

ภายในและภายนอกสวนราชการ  

 มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ    

    และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

 

ตัวอยางคําจํากัดความ 



ตัวอยางคําจํากัดความ 



4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 หนาที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การระบุวามีใครบางที่

เกี่ ยวของกับกระบวนการนั้นๆ และความรับผิดชอบที่ตอง

ดําเนินการในกระบวนการ ประกอบดวย 

 บุคคล เรียงจาก ผูมีอํานาจหรือตําแหนงสูงสุด 

 องคคณะ เรียงจาก คณะกรรมการ ถึง คณะทํางานยอย 

 สวนราชการ เรียงจาก สวนราชการระดับกรม ถึง

หนวยงานระดับสํานัก/กอง/กลุมงานและสวนราชการ หรือ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ นอกสังกัดกระทรวง ) 



ตัวอยางหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ตัวอยางหนาที่ความรับผดิชอบ : คูมือการตรวจสอบภายใน 

 ผูอํานวยการกอง: อนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตามและ
พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน 

 หัวหนากลุมทุกกลุม: รับทราบและใหความรวมมือใน 
การตรวจสอบ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน : จัดทําแผน ดําเนินการตรวจสอบ 
สรุปผลและติดตามผล 

 



ตัวอยางหนาท่ีความรับผิดชอบ 



ตัวอยางหนาท่ีความรับผิดชอบ 



ตัวอยางสรุปกระบวนการในภาพรวม 



มาตรฐานคุณภาพงาน  หมายถึง ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เชน ระบบงาน ระยะเวลาของ

กระบวนการ คุณภาพของผลผลิต ความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล 

ความคุมคาของงานเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใชความถูกตองตาม

กฎหมายและระเบียบ ฯลฯ 

 

(จะระบุท้ังในแบบฟอรมการออกแบบกระบวนงานและแบบฟอรมระบบ

การติดตามและประเมินผล เพ่ือเปนการกํากับ ควบคุมใหการออกแบบ

กระบวนงานและการการออกแบบระบบการติดตามผลสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณภาพงาน) 
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มาตรฐานคุณภาพงาน  



รายละเอียดงาน  เปนการระบุรายการงานหลักๆที่ตองดําเนินการในแตละ

กระบวนงานยอยตามลําดับ ในแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ  

เพ่ือใชเปนเคาโครงหรือแนวทางในการเขียนรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานในแบบฟอรมขั้นตอนการปฏิบัติงานตอไป 

 

(รายละเอียดงานจะระบุทั้งในแบบฟอรมการออกแบบกระบวนงานและ

แบบฟอรมระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือเปนการกํากับ ควบคุม

ใหการออกแบบกระบวนงานและการการออกแบบระบบการติดตามผล

สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพงาน) 
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รายละเอียดงาน 



มาตรฐานคุณภาพงาน  

หมายถึงขอกําหนดในการ

ปฏิบัติงานท้ังในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ 

รายละเอียดงาน  เปนการระบุ 

รายการงานหลักๆท่ีตองดําเนินการ 

ในแตละกระบวนงานยอยตามลําดับ 



ตัวอยางการจัดทําแบบฟอรม 

การออกแบบกระบวนการ 



แนวทางการออกแบบกระบวนการ 

1. พิจารณาขอกําหนดที่สําคัญ 

2. พิจารณาขั้นตอนที่ควรจะเปนเพ่ือตอบสนองขอกําหนด 

ที่สําคัญ 

3. กําหนดทรัพยากรที่จําเปนตองใช 

4. กําหนดผูรับผิดชอบ 

5. กําหนดวิธีการในการควบคุม ตรวจสอบทั้งกระบวนการ 

6. พิจารณาเอกสารและแบบฟอรมที่จําเปนตองใช 

7. ทดลองปฏิบัติตามกระบวนการที่ออกแบบไว 

8. ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขกระบวนการ 

9. จัดทําเปนเอกสารคูมือมาตรฐาน 

 



ความสําคัญของการออกแบบ/ทบทวนกระบวนการ 

1.  กระบวนการตอบสนองตอขอกําหนด 

2.  ไดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

3.  ใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม 

4.  งายตอการควบคุม 

 



 กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อ

จุดมุงหมายในการสงมอบผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสวนราชการ 

5. Work Flow ของกระบวนการ 
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 Work Flow กระบวนการ หมายถึง การระบุ การใช

สัญลักษณตางๆ ในการเขียนแผนผังการทํางาน เพื่อใหเห็นถึง

ลักษณะ และความสัมพันธกอนหลังของแตละข้ันตอนใน

กระบวนการทํางาน ที่จะเปนประโยชนในการชวยทําความเขาใจ

กระบวนการทํางานที่งายข้ึน และแสดงใหเห็นภาพความสัมพันธ

ระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ 



Yes 

Yes 

No 

No 

 
จุดเริ่มตน และสิ้นสุด 
ของกระบวนการ 

การตัดสินใจ 

 
กิจกรรมและ 
การปฏิบัติงาน 

 
ทิศทาง/การเคลื่อนไหว 
ของงาน 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนWork Flow 

 

จุดเช่ือมตอระหวางข้ันตอน 

เชน กรณีการเขียน 

กระบวนการไมสามารถ 

จบไดภายใน 1 หนา)  
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1. ใชสัญลักษณที่มีรูปแบบเปนมาตรฐาน 

2. ขนาดของสัญลักษณขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

3. ควรเขียนทิศทางการไหลของขอมูล เริ่มจากบนลงลาง หรือจากซายไปขวา  

   และควรทําหัวลูกศรกํากับทิศทางดวย 

4. การเขียนคําอธิบายใหเขียนภายในสัญลักษณ ใชขอความที่เขาใจงาย สั้นและชัดเจน 

5. พยายามใหเกิดจุดตัดนอยที่สุด หรืออาจใชสัญลักษณที่เรียกวา "ตัวเชื่อม" (Connector)   

   แทนเพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

6. หากเปนไปไดควรเขียนผังงานใหจบภายในหนาเดียวกัน 

7. ผังงานที่ดีควรเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ชัดเจน เขาใจและติดตามขั้นตอนไดงาย 

8. จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน ควรมีเพียงจุดเดียว  
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การเขียน Work Flow  



ประโยชนของ Work Flow  
 

1. ชวยใหเขาใจกระบวนการทํางานงายข้ึน 

2. เปนเครื่องมือสําหรับฝกอบรมพนักงาน 

3. การช้ีบงถึงปญหา และโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ 

4. ชวยใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน

และบุคคลที่รับผิดชอบ 

5. สะดวกในการนําไปเขียนเปนระเบียบปฏิบัติ คูมือ 

การปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏบัิติงานในลําดับตอไป 



ขอควรคํานึงในการจัดทํา Work Flow  

1. ผูเขียนควรเขาใจกระบวนการและการปฏิบัติงานจริง 

2. กําหนดกระบวนการที่ตองเขียน Work Flow  

3. เขียนข้ันตอน กิจกรรม การตัดสินใจ 

4. จัดลําดับกอนหลังของข้ันตอนดังกลาว 

5. เขียน Work Flow  โดยใชสัญลักษณที่เหมาะสม 

6. ตรวจสอบและปรับปรุง Work Flow  ที่เขียนเสร็จ  

    ใหสามารปฏิบัติไดจริง กระบวนการมีประสิทธิภาพไมซํ้าซอน 

    ทําแลวไดประโยชน 



ตัวอย่างการเขยีนผงักระบวนงาน 



1. แบบตามลําดับ (Sequence) 

 

2. แบบทางเลือก (Selection) 

 

3. แบบวงวน (Iteration) 
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รูปแบบการเขียน Work Flow  



1. แบบตามลําดับ (Sequence) 
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การทํางานขึน้อยูกับเงือ่นไข ถาเปนจริงไปขั้นตอนหนึ่ง ถาเปนเท็จก็จะไป

อีกขั้นตอนหนึ่ง 

 

เง่ือนไข 

งาน2 

งานลาํดบัถัดไป 

จริง เทจ็ 

งาน1 

2. แบบทางเลือก (Selection) 
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3 .แบบวงวน (iteration)  
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ตัวอยาง Work Flow กระบวนการ 



ตัวอยาง Work Flow กระบวนการ 



ตัวอยาง Work Flow กระบวนการ (ตอ) 



ตัวอยาง Work Flow กระบวนการ (ตอ) 



6.ขั้นตอนปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนการปฏิบตังิาน หมายถึง การระบุ รายละเอียดขั้นตอน 

การปฎิบัติงานตามลําดับรายละเอียดงานที่แสดงไวใน Work Flow 

กระบวนการ (จากแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ) โดยอธิบายวิธีการ

ทํางานหรือขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด วาใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร 

เมื่อใด และระบุเอกสาร / ระเบียบ / แบบฟอรม / ที่ใชประกอบการ

ดําเนินการน้ัน รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน โดยใชขอความอธิบาย 

หรือตารางอธิบาย พรอมทั้งระบุเง่ือนไขการทํางานหรือเง่ือนไขความสําเร็จ

ที่จําเปน (ถามี) 



ขอมูลจากแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ 

ที่นํามาพิจารณาเขียนรายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติงาน 



เป็นการช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการปฏิบตังิานใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน

ท่ีระบุไวใ้นแตล่ะกระบวนงานในแบบฟอรม์การออกแบบกระบวนการ 

ตัวอยางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



7.ระบบติดตามประเมินผล 

 ระบบติดตามประเมินผล หมายถึง การระบุวิธีการติดตาม

ประเมินผล ผูรับผิดชอบการติดตาม ผูรับตรวจ และวิธีการนําเสนอผลการ

ติดตาม ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการทํางาน เพ่ือใชติดตาม

ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด และการกําหนด

รูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เชน ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 

 
หมายเหตุ : การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพงานท่ีกําหนด          

มีตนทุนระยะเวลาในการดําเนินการจึงควรมีการวางแผนวาควรจะติดตามชวงใดบางท่ีเปน

จุดสําคัญ หรือจุดวิกฤติของกระบวนการ หากไมติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานในชวงน้ีอาจ

สงผลใหผลการดําเนินงานในกระบวนการไมบรรลุผลตามเปาหมายหรือขอกําหนดท่ีสําคัญได 

รวมท้ังควรกําหนดวาจะติดตามประเมินผลดวยวิธีใด หรือควรใชเครื่องมืออะไรในการติดตาม

ประเมินผล 





ตัวอยางระบบติดตามประเมินผล 



8.เอกสารอางอิง 

  เอกสารอางอิง หมายถึง การระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก 

/ หนังสือราชการ ที่เก่ียวของกับการดําเนินการ ที่เปนการช้ีแจงใหทราบถึง

เอกสารอ่ืนใดที่ตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

น้ันๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย 

กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เปนตน 



ตัวอยางเอกสารอางอิง 



ตัวอยางเอกสารอางอิง 



9.แบบฟอรมท่ีใช 

  แบบฟอรมที่ใช หมายถึง การระบุรายช่ือแบบฟอรมที่ใชในการ

ดําเนินการ ที่เปนการช้ีแจงใหทราบถึงแบบฟอรมตางๆ ที่ตองใชในการ

บันทึกขอมูลของผูที่เก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการน้ัน ๆ 

สําหรับตัวอยางแบบฟอรมใหแสดงไวในภาคผนวก กรณีการกรอก

แบบฟอรมที่มีความยุงยาก ซับซอนควรมีคําอธิบายการกรอกแบบฟอรม 

หรือจัดทําตัวอยางการกรอกแบบฟอรมไวเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ย่ิงขึ้น 



8.  แบบฟอรมที่ใช   
     8.1  แบบฟอรมท่ี 1  แบบฟอรมการวางแผนการประเมินผลโครงการฝกอบรม    

   8.2  แบบฟอรมท่ี 2   แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม   

   8.3  แบบฟอรมท่ี 3   แบบประเมินผลโครงการสัมมนา   

   8.4  โครงสรางรายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

     รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ   

ตัวอยางแบบฟอรม 



การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

ใหสามารถใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานไดจริง 

1.  ทําใหงายตอการทําความเขาใจ เหมาะสมกับ 

กลุมผูใชงาน 

2.  ใชภาษาท่ัวไปในองคกร 

3.  เนนประเด็นสําคัญใหชัดเจนและไมมากเกินไป 

4.  ใชรูปภาพเพื่อประกอบความเขาใจ 

5.   ฝกอบรมกอนใชมาตรฐาน 

6.   สอบถามความคิดเห็นของผูใชงาน 

7.   ปรับปรุง/แกไข 

 



ตัวอยางแบบฟอรม 

แนวทางการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสํานัก/กอง 

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3  



องคประกอบของคูมือตามแนวทางท่ีกรมกําหนด 

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. การรับรองการตรวจสอบกล่ันกรองคูมือ 

4. รายชื่อผูจัดทําคูมือ 

5. คํานํา 

6. สารบัญ 

7. เนื้อหาสวนที่ 1 ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต  

        คําจํากัดความ หนาที่ความรับผิดชอบ 

8. สรุปกระบวนการ และ Work Flow กระบวนการใน

ภาพรวม 

 



   

9. เนื้อหาสวนท่ี 2 ตามแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ ประกอบดวย   

       ชื่อกระบวนการ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ ลําดับท่ี  ผังกระบวนการ 

       ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และผูรับผิดชอบ 

10. เนื้อหาสวนท่ี 3 ตามแบบฟอรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

       รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช 

       ผูรับผิดชอบ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

11. เนื้อหาสวนท่ี 4 ตามแบบฟอรมระบบติดตามประเมินผล ประกอบดวย 

       กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ 

       ประเมินผล 

12.   เอกสารอางอิง 

13.   แบบฟอรมท่ีใช 

14.   ภาคผนวก 

องคประกอบของคูมือตามแนวทางท่ีกรมกําหนด 



ตัวอยางปกนอก 



ตัวอยางปกใน 



ตัวอยางการรับรองการกลั่นกรองคูมือ 



ตัวอยางการระบุผูจัดทําคูมือ 



ตัวอยางคํานํา 



ตัวอยางคํานํา 



ตัวอยางสารบัญ 



Work  Shop 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 



 

Work  Shop 

การตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฏิบัติงาน 

 1. เลือกคูมือการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง ที่จัดทําไวแลว จํานวน 1 เลม 

2. ฝกปฏิบัติการตรวจสอบกลั่นกรองความครบถวนขององคประกอบตางๆ ของคูมือตามแนวทาง 

        ที่กรมกําหนดไว โดยใชแบบ Workshop 1  

3 ฝกปฏิบัติการตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหาของคูมือการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลการตรวจสอบ

ไดแก 

       3.1 ตรวจสอบความถูกตองของการกําหนดตัวชี้วัดกระบวนการเพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ของ  

             กระบวนการใหสอดคลองกับขอกําหนดที่สําคัญที่ตองการบรรลุ โดยใชแบบ Workshop 2 

       3.2 ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของการกําหนดวัตถุประสงค   ขอบเขต คําจํากัดความ 

            และหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.3 ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนสรุปกระบวนการ และ Work Flow 

            กระบวนการในภาพรวม 

 

         

  



 

Work  Shop 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (ตอ) 

         3.4  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของตามแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ 

              ประกอบดวย ชื่อกระบวนการ ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ ลําดับที่   

              ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน และผูรับผิดชอบ 

        3.5  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของตามแบบฟอรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

              ประกอบดวย รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรม 

              ที่ใช ผูรับผิดชอบ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

        3.6  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของตามแบบฟอรมระบบติดตามประเมินผล  

               ประกอบดวย กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีติดตามประเมินผล 

               ผูติดตาม/ประเมินผล 
หมายเหตุ : การตรวจสอบกลัน่กรองเนื้อหาของคูมือการปฏิบตัิงานใหพิจารณา ไดแก ความถูกตอง ครบถวน กระชับ ชัดเจน เขาใงาย  

แสดงข้ันตอนรายละเอียดเพียงพอที่จะใชเปนแนวทางในการปฎิบัตงิานไดจริง  เหมาะสมกับผูใชงานแตละกลุม มีความนาสนใจ 

นาติดตาม  เปนปจจุบัน (Update)  ไมลาสมัย มีตัวอยาง หรือรูปภาพประกอบสําหรับข้ันตอนทีไ่มสามารถเขียนอธิบายใหเขาใจได 

 

 

         

  



Workshop 1 

แบบตรวจสอบความครบถวนขององคประกอบคูมือ 

รายการตรวจสอบ ครบ ไมครบ 

1. ปกนอก 
 

2. ปกใน 
 

3. การรับรองการตรวจสอบกลัน่กรองคูมือ 
 

4. รายช่ือผูจัดทําคูมือ 
 

5. คํานํา 
 

6. สารบัญ 
 

7. เนื้อหาสวนที่ 1 ไดแก วัตถุประสงค ขอบเขต  คําจํากัดความ หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

8. สรุปกระบวนการ และ Work Flow กระบวนการในภาพรวม 
 



Workshop 1 

แบบตรวจสอบความครบถวนขององคประกอบคูมือ (ตอ) 

รายการตรวจสอบ ครบ ไมครบ 

9. เนื้อหาสวนที่ 2 ตามแบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ ประกอบดวย  ช่ือกระบวนการ ตัวช้ีวัดที่

สําคัญของกระบวนการ ลําดับที่  ผังกระบวนการ  ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

และผูรับผิดชอบ 
 

10. เนื้อหาสวนที่ 3 ตามแบบฟอรมข้ันตอนการปฏิบัตงิาน ประกอบดวย  รายละเอียดงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน  เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมที่ใช  ผูรับผิดชอบ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
 

11. เนื้อหาสวนที่ 4 ตามแบบฟอรมระบบติดตามประเมนิผล ประกอบดวย  กระบวนการ 

 มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีติดตามประเมินผล   ผูติดตาม/ประเมินผล 
 

12. เอกสารอางอิง 
 

13. แบบฟอรมที่ใช 
 

14. ภาคผนวก 



Workshop 2 

การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการ 

รายชื่อกระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของ

กระบวนการ 

1. ใหเลือกคูมือการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง ทานที่ดําเนินการจัดทําไวแลวมาจํานวน 1 เลม 

2.  ระบุชื่อกระบวนการปฏิบัติงานของคูมือนั้น  

3.  ระบุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.   ทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือใชวัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการใหสอดคลองกับขอกําหนด 

ที่สําคัญที่ตองการบรรลุ 
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