
รอบที ่๒ สว่นที ่๑ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๒ มกีาร
ปฏบิตังิานตาม
คูม่อืหรอื
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตาม
ภารกจิหลกั

ขอ้๑) มคีูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน

ตามภารกจิหลกั 
---------------------------------------
ขอ้๒) มรีายงานผลการปฏบิตังิานตามคูม่อื

หรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานตามภารกจิ
หลกั 



แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

๑) การจดัคูม่อืหรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิหลกั 

-----------------------------------
หลกัฐาน

- ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
- วธิกีารปฏบิตังิาน
- ข ัน้ตอน/กระบวนการปฏบิตังิาน
- วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

๒) มรีายงานผลการ
ปฏบิตังิานตามคูม่อื
หรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิ
หลกั 
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กระบวนการสรา้งคณุคา่

 กระบวนการส าคญัสงูสดุใน

การปฏบิตัติามภารกจิ

 สรา้งคณุคา่ใหก้บัผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

 เกีย่วขอ้งกบับคุลากร

สว่นใหญ่

 มไีดห้ลายกระบวนการ

 มลีกัษณะแตกตา่งตาม

ภารกจิขององคก์าร

ยทุธศาสตร/์
พันธกจิ

ภารกจิ
หลัก ความตอ้งการ

ผูร้ับบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

กระบวนการสรา้งคณุคา่

การออกแบบกระบวนการ
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 ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั
 ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร
 ความตอ้งการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย
 ประสทิธภิาพของกระบวนการ
 ความคุม้คา่ และการลดตน้ทนุ

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ภารกจิ
หลกั
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 ปัจจัยเกีย่วขอ้งทีส่ าคญั

 องคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลยทีีป่ลีย่นแปลง

 ขัน้ตอนระยะเวลาการ

ปฏบิตังิาน

 การควบคมุคา่ใชจ่า่ย

 ปัจจัยเรือ่งประสทิธภิาพ

 ปัจจัยเรือ่งประสทิธผิล

ภารกจิ
หลกั

การออกแบบ
กระบวนการ
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สว่นมาตรฐานการปฏบิตังิาน

การก าหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

 กระบวนการบรรลผุลตามขอ้ก าหนดทีส่ าคญั
 แสดงจดุเริม่ตน้ จดุสิน้สดุของงาน
 ผูป้ฏบิตังิานใชอ้า้งองิไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
ในการท างาน

 ม ีWork Flow
 มมีาตรฐานการปฏบิตังิาน

มาตรฐานการปฏบิตังิาน

 ขอ้ก าหนดในการ
ปฏบิตังิานทัง้ในเชงิ
คณุภาพ และปรมิาณ

 ระบบงาน
 ระยะเวลาของกระบวนการ
 คณุภาพผลผลติ 

(ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้)
 ความคุม้คา่ของงาน เมือ่

เทยีบกบัทรัพยากรทีใ่ช ้



{
การจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิาน

(Standard Operating Procedure; SOP)



โครงสรา้งของระบบเอกสาร

คู่มือ

ระบบ

ขัน้ตอน

การปฏบิตัิ

วิธีปฏบิตังิาน

เอกสารสนับสนุน เช่น แบบฟอรม์ 

บนัทกึ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ระดบั ๑

ระดบั ๒

ระดบั ๓

ระดบั ๔

นโยบายและ

วตัถุประสงค ์

คุณภาพ



 เป็นเอกสารอธบิายข ัน้ตอนการด าเนนิการ แตล่ะ
กระบวนการหลกัทีไ่ดช้ีบ้ง่ไว ้
ต ัง้แตจ่ดุเร ิม่ตน้กระบวนการจนสิน้สดุกระบวนการน ัน้

---------------------------------------------------------
 เป็นทีรู่จ้กัในหลายชือ่ เชน่ 
 ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน /ระเบยีบปฏบิตั ิ(Procedure) 
 ข ัน้ตอนการด าเนนิงานดา้นคณุภาพ (Quality Procedure; QP) 
 ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน (Work Procedure; WP) 
 คูม่อืข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure Manual; PM) 
 มาตรฐานข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน Standard Operating Procedure; SOP) 

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP)



 ก าหนดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน โดยระบถุงึ 
 ใคร (ผูป้ฏบิตั)ิ 
 ท าอะไร (ข ัน้ตอนทีต่อ้งท า หรอืความรบัผดิชอบ) 
 เมือ่ไร (เวลา ระยะเวลา ความถี)่ 
 ทีไ่หน (สถานที)่
 อยา่งไร (รายละเอยีดวธิหีรอืเทคนคิทีท่ า เชน่  เอกสารที ่ใช ้
บนัทกึทีท่ า เครือ่งมอืทีต่อ้งใช)้

หมายเหต ุ: หาก “How to do” มรีายละเอยีดมาก จะตอ้งจัดท าเป็น
Work Instruction แยกตา่งหาก

ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (SOP)
----------------------------------------

-



 ปกหนา้ ระบ ุชือ่ รหัสเอกสาร แกไ้ขครัง้ที ่วันทีป่ระกาศใช ้และ
ลงนามผูจั้ดท า ผูต้รวจสอบ และผูอ้นุมัตใิช ้

------------------------------------------------------------
๑. วัตถปุระสงค์
๒. ขอบขา่ย
๓. ค านยิาม
๔. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เอกสารและแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้น SOP 

นี,้ เอกสารอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมาย หรอืมาตรฐานอืน่ๆ, SOP อืน่ 
ทีอ่า้งถงึ 

๕. ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Flow chart) และ/หรอื รายละเอยีด
ของข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

๖. ตารางระบบุนัทกึทีต่อ้งจดัท า เชน่ รหสับนัทกึ ชือ่บนัทกึ 
วธิจีดัเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลาจดัเก็บและผูจ้ดัเก็บ 

โครงสรา้งของข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน



FLOWCHART



โครงสรา้งของระบบเอกสาร

คู่มือ

ระบบ

ขัน้ตอน
การปฏบิตัิ

วิธีปฏบิตังิาน

เอกสารสนับสนุน เช่น แบบฟอรม์ 
บนัทกึ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ระดบั ๑

ระดบั ๒

ระดบั ๓

ระดบั ๔

นโยบายและ

วตัถุประสงค ์

คุณภาพ



วธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction)

 เป็นเอกสารอธบิายรายละเอยีดวธิดี าเนนิการ
กระบวนงานยอ่ยหนึง่ๆ อยา่งละเอยีด หรอือาจ
ระบคุ าแนะน าในการปฏบิตังิาน

ท าใหผู้อ้ ืน่สามารถอา่น เขา้ใจและปฏบิตัติามได้
โดยงา่ย 

แสดงวธิที า Step by step หรอือาจมรีปูภาพประกอบ
ตวัอยา่ง : วธิกีารใชเ้ครือ่งถา่ยเอกสาร วธิกีรอก
ขอ้มลูยืน่ภาษทีางอนิเตอรเ์น็ต วธิเีก็บตวัอยา่ง วธิ ี
ประกอบชิน้งาน วธิเีตรยีมสารละลายมาตรฐาน



 ไมม่รีปูแบบทีแ่นน่อน เขยีนไดห้ลาย
ลกัษณะขึน้กบัองคก์รอาจประกอบดว้ย 
- Flowchart 

- ภาพถา่ย หรอืรปูภาพ หรอืวดีทิศัน์
- ค าอธบิายวธิที างานทลีะข ัน้ตอน

 ชือ่ รหสัเอกสาร แกไ้ขคร ัง้ที ่
วนัทีป่ระกาศใช ้
ผูจ้ดัท า ผูท้บทวนและผูอ้นมุตัใิช้

โครงสรา้งของวธิปีฏบิตังิาน



 ปกหนา้ ระบ ุชือ่ รหสัเอกสาร แกไ้ขคร ัง้ที่ วนัที่
ประกาศใช ้และลงนามผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบ และ
ผูอ้นมุตัใิช้

----------------------------------------------
๑. วตัถปุระสงค์

๒. ผูป้ฏบิตังิาน

๓. ค านยิาม

๔. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เอกสารและแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้น WI 
นี,้ เอกสารอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ กฎหมาย หรอืมาตรฐานอืน่ๆ

๕. วสัดอุปุกรณท์ีใ่ช้

๖. รายละเอยีดวธิปีฏบิตังิาน

ตวัอยา่งโครงสรา้งของวธิฏีบิตังิาน



บนัทกึ : เป็นค ารวมทีใ่ชเ้รยีกเอกสาร
ซึง่เป็นผลการปฏบิตังิาน 
บนัทกึอาจมรีปูแบบชดัเจน เชน่ 
แบบฟอรม์ทีล่งขอ้มลูแลว้
หรอืไมม่รีปูแบบชดัเจน เชน่ รายงาน
ภาพถา่ยการท างาน เทปบนัทกึเสยีง 
วดีทีศัน ์เป็นตน้

เอกสารสนบัสนนุประเภทตา่งๆ 



แบบฟอรม์ : 

เอกสารทีม่ไีวเ้พือ่บนัทกึขอ้มลูการ

ปฏบิตังิาน หรอืผลการปฏบิตังิาน

ก าหนดรปูแบบชดัเจนเพือ่ควบคมุให้

ไดข้อ้มลูทีต่อ้งการครบถว้น



แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

รายงานผลการ

ปฏบิตังิานตามคูม่อื
หรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิ
หลกัตามตวัชีว้ดัใน
กระบวนการสรา้ง
คณุคา่ 

๑)รายงานผลการปฏบิตังิานตามคูม่อืหรอื
มาตรฐานการปฏบิตังิานทีน่ ามาตอบในEB
๒ ขอ้ ๑) ซึง่จะตอ้งมกีารเปรยีบเทยีบ
ข ัน้ตอน/กระบวนการปฏบิตังิานตามทีก่ าหนด
ไวใ้นคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน กบัการ
ด าเนนิการทีเ่กดิขึน้จรงิ
----------------------------------------------
๒) การวเิคราะหป์ญัหาอปุสรรคในการ
ปฏบิตังิานตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน
---------------------------------------------
๓) การเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหา หรอื
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการปฏบิตังิานตาม
คูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน



รอบที ่๒ สว่นที ่๑ : การด าเนนิการเพือ่สง่เสรมิคณุธรรมและความ

โปรง่ใสของหนว่ยงานตามภารกจิหลกั

EB๓ การ
ปฏบิตังิาน/การ
บรกิารตาม
ภารกจิหลกัดว้ย
ความเป็นธรรม

ขอ้๑) การแสดงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานตาม

ภารกจิหลกัและระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
ด าเนนิการใหผู้ร้บับรกิารหรอืใหผู้ม้สีว่นได้
สว่นเสยี
---------------------------------------
ขอ้๒) มรีะบบการป้องกนัหรอืการตรวจสอบ

เพือ่ป้องกนัการละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีต่าม
ภารกจิหลกั



ขอ้๑) การแสดงข ัน้ตอนการปฏบิตังิานตามภารกจิหลกัและ

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนนิการใหผู้ร้บับรกิารหรอืใหผู้ม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี

แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน



ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน : FLOWCHART

ตวัอยา่ง



ขอ้ ๒) มรีะบบการป้องกนัหรอืการ

ตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการละเวน้การ
ปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิหลกั

---------------------------------

แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

- บนัทกึ/หนงัสอืส ัง่การ
จากผูบ้งัคบับญัชา
- แนวปฏบิตั ิระเบยีบ/
ขอ้บงัคบั ของหนว่ยงาน


