คำนำ
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญั ติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ อกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการกาหนดให้มีสานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษา โดยแบ่ งส่ ว นราชการภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
มั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น 7 กลุ่ ม และเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ มี การพั ฒ นาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณ ภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทา คู่มือการปฏิบัติงานของอานวยการ ขึ้น
สาหรับ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มอานวยการซึ่ง ได้จาการวิเคราะห์อานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
แบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย งานสารบรรณสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษา งานช่ว ยอานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้ อม งานยานพาหนะ งานการ
จั ด ระบบบริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา งานประสานงาน งานการสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอานวยการฉบับนี้ และสามารถนาไปใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มอานวยการได้

กลุ่มอำนวยกำร
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กลุ่มอำนวยกำร
แนวคิด
งานอานวยการของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริห าร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งำนสำรบรรณ
1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทาหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทาลายหนังสือราชการ
2. งำนช่วยอำนวยกำร
2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสานักงาน

2

3. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งำนยำนพำหนะ
5. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคารับรองปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งำนประสำนงำน
7. งำนประชำสัมพันธ์
7.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
7.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
8. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9.งำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
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ขอบข่ำยภำรกิจงำนตำมอำนำจหน้ำที่
กลุ่มอำนวยกำร
งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

งานช่วยอานวยการ

งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหาร

1.
2
3
4
5

งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
งานการจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดเก็บหนังสือราชการ
งานการยืมหนังสือราชการ
งานการทาลายหนังสือราชการ

1. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3. งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานประชุมภายในสานักงาน

1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3. งานมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. งานคารับรองปฏิบัติราชการ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ (ต่อ)

งานการประสานงาน

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานการประสานงานภายในและภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

1. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5

งำนสำรบรรณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
____________________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
มาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดทาหนังสือ การเก็บรักษา การยืม
และการทาลายหนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอานวยการ
3. คำจำกัดควำม
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
“กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอานวยการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing
“ผอ.กลุ่ม.” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งำนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร
5.1.1 งำนรับหนังสือรำชกำร
(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ
ภายนอก และบุคคลทัว่ ไป
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้อง นาเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่
ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ
- หัวหน้ากลุ่มงาน นาเสนอผู้บริหาร /ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือ
แล้วนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกคาสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเรื่องให้ กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
รับเอกสาร

ถูกต้อง (กรณีหนังสือลับ)

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/
รายละเอียดอื่น

ถูกต้อง (กรณีหนังสือปกติ)

ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้รับผิดชอบ

ผอ.กลุ่มพิจารณาระบุ
กลุ่มที่รับผิดชอบ

รองผอ.เสพท. พิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ถูกต้อง (กรณีหนังสือปกติ)

ส่งเรื่องให้กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนรับเอกสารลับ
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.1.2 กำรส่งหนังสือรำชกำร
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย
ต่างๆ ส่งมาเพื่อออกเลขที่หนังสือ
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(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นาหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
(4) แสกนสาเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file
(5) ส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริการตอบคาถาม/ค้นหาคาถามทะเบียนหนังสือส่งออก
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพื่อ
ออกเลขที่หนังสือ/การลงนาม
และประทับตราผู้ลงนาม

เก็บสาเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี)

ถูกต้อง

ออกเลขที่หนังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่งหนังสือราชการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน : กำรรับหนังสือรำชกำร
สพท. …………....……………กลุ่ม อานวยการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือราชการเบื้องต้น ว่าเป็นหนังสือ
ราชการปะเภทใด มาจากบุคคล ส่วนราชการใด มีสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
ตรวจสอบหนังสือ
หรือไม่
2.
กรณีหนังสือปกติ รองผอ. สพท. จาแนก หนังสือราชการตาม
ภาระงานของกลุ่มต่างๆ
จาแนกหนังสือราชการ
กรณีหนังสือลับ ผอ. สพท. จาแนก หนังสือราชการตาม ภาระ
งานของกลุ่มต่างๆ
3.
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนหนังสือเข้าระบบสารบรรณ
ลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์
4.

5.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ส่งมอบงานให้
ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสำร : ……………………………..

เวลำดำเนินกำร
5 นาที

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ความถูกต้องในการรับ
เอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

10 นาที/เรื่อง

ความถูกต้องในการแยก
หนังสือแต่ละประเภท

รองผอ.สพท
ผอ.สพท

5 นาที/เรื่อง

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพิจารณา กรณี
หนังสือราชการนั้นก้ากึ่งกันระหว่างงานของกลุ่มต่างๆ

10 นาที

จนท.ส่งงานให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

5 นาที

เอกสำรอ้ำงอิง :
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คำ อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

การตัดสินใจ

จนท.
สารบรรณ
กลาง
จนท.
ธุรการ
ความถูกต้องในการมอบ
งานให้ปฏิบัติ

จนท.
ธุรการกลุม่

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมำยเหตุ
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5.1.2

การส่ งหนังสือราชการ
(1) เจ้ าหน้ าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้ องของหนังสือที่กลุม่ /หน่วย ต่างๆ
ส่งมาเพื่อออกเลขที่หนังสือ
(2) กรณีตรวจแล้ วไม่ถกู ต้ อง ส่งคืนเจ้ าของเรื่ อง กลุม่ /หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้ วถูกต้ อง นาหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
(4) แสกนสาเนาหนังสือลงเครื่ องด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ ในแผ่น Disk file
(5) ส่งสาเนาคืนเจ้ าของเรื่ อง กลุม่ /หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้ วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริ การตอบคาถาม/ค้ นหาคาถามทะเบียนหนังสือส่งออก
6. Flow Chart การปฏิบัตงิ าน

กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพื่อ
ออกเลขที่หนังสือ/การลงนาม
และประทับตราผู้ลงนาม

เก็บสาเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี)

ถูกต้อง

ออกเลขที่หนังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่งหนังสือราชการ

7. แบบฟอร์ มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้ างอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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9. สรุ ปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ชื่องาน การส่ งหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม่ .อานวยการ
วัตถุประสงค์ ของกระบวนงาน
๑. เพื่อให้ การปฏิบตั ิตอ่ หนังสือราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ วถูกต้ อง
๒. เพื่อให้ การส่งหนังสือราชการเป็ นไปอย่างมีระบบ
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
1.
-เจ้ าหน้ าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้ อง
1 นาที
ของหนังสือที่กลุม่ /หน่วยต่างๆส่งมาเพื่อออกเลขที่
ตรวจสอบหนังสือ
หนังสือ
กลั่นกรอง
-ตรวจสอบกลัน่ กรองหนังสือราชการที่จดั ทาขึ ้นเพื่อส่งไปยัง
บุคคลหรื อหน่วยงานก่อนส่ง
2.

ลงทะเบียนหนังสือส่ง

3.
ส่งสาเนาคู่ฉบับ
4.

ส่งหนังสือราชการ

เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหนังสือส่งด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

5 นาที

เจ้ าหน้ าที่สง่ หนังสือราชการสาเนาคูฉ่ บับให้ เจ้ าของเรื่ องเดิม
และเก็บไว้ สารบรรณกลาง

1 นาที

เจ้ าหน้ าที่สง่ หนังสือราชการด้ วยทางไปรษณีย์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1 นาที

เอกสารอ้ างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
คา อธิบายสัญลักษณ์ ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่ มต้ นหรื อสิ ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้ า(ถ้ าไม่จบภายใน 1หน้ า)

การตัดสินใจ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน
หนังสือราชการมีความ
ถูกต้ อง

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
จนท.
สารบรรณ
กลาง

มีหลักฐานทะเบียนส่ง
ถูกต้ องเป็ นปั จจุบนั

จนท.
สารบรรณ
กลาง
มีสาเนาคูฉ่ บับไว้
จนท.
ตรวจสอบได้ อย่างรวดเร็ว สารบรรณ
กลาง
ส่งทันตามกาหนดเวลา
จนท.
สารบรรณ
กลาง
ทิศทางหรื อการเคลือ่ นไหวของงาน
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5.2 งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
5.2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
หนังสือรูปแบบหนังสือในระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยการนาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
5.2.2 จั ดพิ มพ์ห นั งสื อตามรูปแบบที่ ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่ อ
จัดเก็บสาเนาไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ผู้ รับ ผิ ดชอบ/เจ้าหน้ าที่ของเรื่องรับ งานที่พิ มพ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ ว เพื่ อ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลง
นามตามลาดับขั้น
5.2.4 ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสื อราชการแล้ ว
สารบรรณกลางทาการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่
กรณีและส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง
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6. Flow Chart กำร
ปฏิบัติงำน

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ร่าง
จานวน 3 ฉบับ(หรับเก็บไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง
1 ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบกาหนดไว้

ตรวจทาน/ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือที่จัดพิมพ์
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ผอ.เขตฯ ลงนาม

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
พิจารณา

สารบรรณกลาง
ออกเลขหนังสือส่ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
7.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
7.3 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน : กำรจัดทำหนังสือรำชกำร
สพท. …………....……………กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ของกระบวนงำน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การจัดทาหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1.
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ
ดาเนินการร่าง/จัดพิมพ์
ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
หนังสือราชการ
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ตรวจสอบหนังสือราชการ

รหัสเอกสำร : ……………………………..

เวลำดำเนินกำร
45 นาที

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทาหนังสือได้ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

15 นาที

ความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ

จนท.
ธุรการ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
3.

4..

5.

ออกเลขที่หนังสือ/คาสัง่
ติดตาม
ประเมินผล

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดทา

10 นาที

-จนท.ออกเลขที่หนังสือส่ง /คาสั่ง ที่จัดทาขึ้นและผอ.สพป./สพ
ม. ที่ผ่านการลงนาม

10 นาที

- มีการติดตาม ประเมินการจัดทาหนังสือราชการ

เอกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิน้ สุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

จนท.ธุรการ

ทุกๆสัปดาห์

ความถูกต้องของการจัดทา จนท.
หนังสือราชการ
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุ่ม

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมำยเหตุ
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5.3 งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในควำม
รับผิดชอบของเจ้ำของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีกำรเก็บ ให้เหมำะสมตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
2. กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
3. กำรเก็บไว้เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จำเป็นจะต้องใช้ในกำรตรวจสอบเป็นประจำ
อำยุกำรเก็บหนังสือ
โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว
และเป็นคู่สำเนำที่มีตน้ เ รื่องจะค้นได้จำกที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี
หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำซึ่งไม่มีควำมสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
หนังสือที่ต้องกำรสงวนเป็นควำมลับ หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี ให้ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น
หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษำค้นคว้ำให้เก็บไว้
ตลอดไป
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

- คัดแยกประเภท
ของหนังสือที่จัดเก็บ
- จัดทาทะเบียนการ
จัดเก็บหนังสือ
กรณีจดั เก็บหนังสือระหว่างปฏิบตั ิ

- จัดทาแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เรื่อง
- ทาดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ

ตรวจสอบเอกสารที่ครบกาหนด
ระยะเวลาการจัดเก็บเพื่อจัดทา
บัญชีขออนุญาตทาลายหนังสือ
หรือส่งต่อกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติแล้วแต่กรณี

กรณีจดั เก็บหนังสือเมื่อปฏิบตั ิเสร็จ
แล้ว

- จัดทาแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/
เรื่อง
- ทาดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ
- เอกสารทั่วไปเก็บรักษาไว้เพื่อการ
อ้างอิงอย่างน้อย 1 ปี
- เอกสารด้านการเงินเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่า 10 ปี

7. แบบฟอร์มที่ใช้

7.1 ทะเบียน/บัญชีกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร
7.2 ทะเบียนรับหนังสือรำชกำร
7.3 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสำรลับ
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน กำรเก็บหนังสือรำชกำร
สพท. …………....……………กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้กำรเก็บหนังสือรำชกำรเป็นไปตำมระเบียบ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1.
- เจ้ำหน้ำที่ศึกษำระเบียบสำรบรรณ ว่ำด้วยกำรเก็บหนังสือ
ศึกษาระเบียบ
รำชกำร แต่ละประเภท
งานสารบรรณ
2.

รหัสเอกสำร : ……………………………..

เวลำดำเนินกำร
1 วัน

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
ควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติ จนท.
ในกำรจัดเก็บ
ธุรกำรกลุ่ม

-ออกแบบระบบกำรเก็บหนังสือรำชกำรแต่ละประเภท

1 วัน

ได้รูปแบบกำรจัดเก็บ
หนังสือรำชกำรที่
เหมำะสม
ควำมเพียงพอและควำม
เหมำะสมในกำรใช้งำน

ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการ
3.

จัดหาและพัฒนา

-จัดหำและพัฒนำ hardware software และ people ware
เพื่อรองรับกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร

30 วัน

4.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

-ผอ.สพป./สพม. พิจำรณำเห็นชอบในกำรจัดหำและพัฒนำสื่อ
ครุภัณฑ์และบุคลำกรเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำน

30 นำที

5.

บันทึกการจัดเก็บหนังสือ

- จัดแยกประเภท หมวดหมู่หนังสือที่จัดเก็บ
1 วัน
-จนท.บันทึกรำยกำรหนังสือรำชกำรหนังสือที่จัดเก็บ
6.
-ดำเนินกำรจัดเก็บหนังสือแต่ละประเภทตำมอำยุกำรเก็บและ
1 วัน
จัดเก็บหนังสือ
รูปแบบที่จัดเก็บ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คำ อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ(ถ้ำไม่จบภำยใน 1หน้ำ)

ผอ.กลุ่ม
รอง ผอ.
สพป./สพม.
จนท./จนท.
พัสดุ
จนท.
ธุรกำร

มีหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้
ควำมถูกต้องในกำร
จัดเก็บ

จนท.
ธุรกำรกลุ่ม
จนท.
ธุรกำรกลุ่ม

ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน

หมำยเหตุ
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5.3 งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร
กำรยืมหนังสือรำชกำรเป็นกำรยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
5.4.1 ผู้ขอยืมยื่นคำขอตำมแบบที่กำหนดพร้อมแจ้งให้ทรำบว่ำเรื่องที่ยืมนั้นจะ
นำไปใช้ในรำชกำรใด โดยจะต้องมอบหลักฐำนกำรยืมให้เจ้ำหน้ำที่เก็บ
5.4.2 เจ้ำหน้ำที่รวบรวมคำขอพร้อมเหตุผลกำรยืมหนังสือเสนอผู้บริหำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำอนุญำต
5.4.3 ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำเหตุผลกำรขอยืมและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะอนุญำตหรือไม่อย่ำงไร
5.4.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอยืมตำมที่ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สั่งกำร
5.4.5 ดำเนินกำรตำมผลกำรสั่งกำรต่อไป
5.4.6 เจ้ำหน้ำที่จัดทำทะเบียนคุม/หลักฐำนขอยืม
หมำยเหตุ
1) กรณี กำรยืมหนังสือระหว่ำงส่วนรำชกำร ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกองขึ้นไป
2) กรณี กำรยืมหนังสือภำยในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญำตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรระดับแผนกขึน้ ไป
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

- จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ยืมหนังสือ
- ทาทะเบียนการยืมเอกสาร /
หนังสือ

ผู้ขอยืมกรอกรายละเอียดในเอกสารการ
ขอยืมและลงนามขอยืม

ไม่ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป/
สพมพิจารณา

ถูกต้อง
ถูกต้อง

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หนังสือที่ขอ
ยืม
ผอ.สพป./สพม
อนุมัติให้ยืม
ถูกต้อง

-บันทึกรายละเอียดการ
ให้ ยืมเอกสาร/หนังสือ
- บันทึกรายละเอียดการ
ส่งคืนเอกสาร/
หนังสือที่ยืม
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขอยืมหนังสือรำชกำร
7.2 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐำนขอยืม
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน กำรยืมหนังสือรำชกำร
สพท. …………....……………กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้กำรยืมหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบและหลักเกณฑ์
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
1.
-กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรยืมหนังสือรำชกำรของ
กาหนด หลักเกณฑ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวปฏิบัติ
- แจ้งเวียนประชำสัมพันธ์ให้ผู้เกีย่ วข้องรับทรำบ
2.
-เจ้ำหน้ำที/่ ผู้รับผิดชอบตรวจรำยละเอียด หลักฐำนกำรยืม
5 นำที
ตรวจสอบหลักฐาน
หนังสือรำชกำร และของผู้ยืมหนังสือรำชกำรเบื้องต้น
3.
-ผอ.กลุ่ม/รอง.ผอ.สพป./สพม.กลั่นกรองกำรขอยืมหนังสือ
10 นำที
กลั่นกรองก่อนเสนอการพิจารณา
รำชกำร
4.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

5.
บันทึกหลักฐาน
6.

ส่งมอบหนังสือให้ผู้ยมื

-ผอ.สพป./สพม. พิจำรณำกำรอนุญำตกำรขอยืมหนังสือ
30 นำที
รำชกำรของบุคคล,ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่นๆ
-จนท.ลงทะเบียนให้ยืมหนังสือรำชกำรไว้เป็นหลักฐำนเพื่อกำร 5 นำที
ตรวจสอบและกำรคืนหนังสือรำชกำร
-แจ้งและส่งมอบหนังสือรำชกำรให้บุคคล,ส่วนรำชกำร หรือ
5 นำที
หน่วยงำนอื่นๆที่ขอยืม

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
 จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ(ถ้ำไม่จบภำยใน 1หน้ำ

กำรตัดสินใจ

รหัสเอกสำร : ……………………………..

มำตรฐำนคุณภำพงำน
มีแนวปฏิบัติกำรยืม
หนังสือที่ชัดเจน
หลักฐำนกำรขอยืมมี
ควำมถูกต้อง
กำรยืมหนังสือมีควำม
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์

มีหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้
ควำมพึงพอใจของผู้ขอ
ยืมหนังสือ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กลุ่ม
รอง ผอ.
สพป./ม.
จนท.

หมำยเหตุ

ผอ.กลุ่ม,รอง
ผอ.สพป./สพ
ม.
จนท.
ธุรกำร
จนท.
ธุรกำรกลุ่ม
จนท.
ธุรกำรกลุ่ม

ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน
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5.4 งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
5.5.1 ภำยใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บหนังสือ สำรวจ
หนังสือและจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลำย ตำมแบบที่ 25 ในระเบียบงำนสำรบรรณฯ เสนอผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำรวจหนังสือเพื่อทำลำยควรทำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง)
5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ ตำมคำสั่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 2367/2546 เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรทำลำยหนังสือ ปกติประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป โดย คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ มี
หน้ำที่ดังนี้
1) พิจำรณำหนังสือที่จะขอทำลำย ตำมบัญชีหนังสือขอทำลำย
2) กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลำย และควรขยำย
เวลำกำรเก็บไว้ ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้เมื่อใดในช่องกำรพิจำณำ
3) กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรทำลำย ให้กรอก
เครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในช่องกำรพิจำรณำ
4) เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งบันทึกควำมเห็นขัดแย้งของ
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ต่อผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป
5.5.3 จัดทำบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่จะขอทำลำย เพื่อเสนอผู้บริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำสั่งกำร โดยให้พิจำรณำสั่งกำร ดังนี้
1) ถ้ำเห็นว่ำเรื่องใดยังไม่ควรทำลำย ให้สั่งกำรให้เก็บหนังสือไว้ก่อน
2) ถ้ำเห็นว่ำเรื่องใดควรทำลำยได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลำยให้กอง
จดหมำยเหตุแห่งชำติ ให้ควำมเห็นชอบ
5.5.4 ส่งบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่จะขออนุญำตทำลำยให้กองจดหมำย
เหตุแห่งชำติ หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือรำชกำรประเภทที่ได้ขอ
ทำควำมตกลงกับกองจดหมำยเหตุแห่งชำติไว้แล้ว
5.5.5 กองจดหมำยเหตุแห่งชำติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภำยใน 60 วัน นับ
แต่วันที่สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่ำให้ควำมเห็นชอบแล้ว สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ทำลำยหนังสือได้
5.5.6 ดำเนินกำรทำลำยหนังสือรำชกำรโดยกำรเผำหรือขำยเป็นเศษ
กระดำษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่ำนเป็นข้อควำมได้ แล้วนำเงินที่ได้จำกกำรขำย ส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน
5.5.7 เมื่อทำลำยเรียบร้อยแล้ว เสนอรำยงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ทรำบ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ

คัดแยกประเภทหนังสือที่
ครบอายุการจัดเก็บ

จัดทาบัญชีและรายละเอียด
หนังสือที่จะทาลาย

ไม่เห็นชอบ/ แก้ไข

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในบัญชี
หนังสือที่จะทาลาย

เห็นชอบ
- ดาเนินการทาลาย
หนังสือ
- รายงานผลการทาลาย
หนังสือ
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนรับหนังสือรำชกำร
7.2 บัญชีรำยชื่อหนังสือทีข่ อทำลำย
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน : กำรทำลำยหนังสือรำชกำร
สพท. ................... กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ของกระบวนงำน
1. เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้กำรทำลำยหนังสือรำชกำรเป็นไปตำมระเบียบ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1.
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือรำชกำรประจำปี
อย่ำงน้อย 3 คน ให้ผอ.สพป./สพม. ลงนำมแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.

3.

4.

รหัสเอกสำร : ……………………………..

เวลำดำเนินกำร
1 วัน

จัดทาบัญชีหนังสือ

-จัดทำบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่จะขออนุญำตทำลำย
-ตรวจสอบหนังสือรำชกำรที่จะขอทำลำย

30 วัน

คณะกรรมการพิจารณา

-คณะกรรมกำร กลั่นกรองบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่ขอ
อนุญำตทำลำย

5 วัน

-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมำยเหตุแห่งชำติ(แล้วแต่กรณี) 60 วัน
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.
-คณะกรรมกำรทำลำยหนังสือดำเนินกำรตำมผลกำรพิจำรณำ 1 วัน
ดาเนินการทาลายหนังสือ
ของผู้มีอำนำจ และทำลำยหนังสือรำชกำรโดยวิธีกำรที่
เหมำะสม
6.
-รำยงำนผลกำรทำลำยหนังสือรำชกำรให้ผู้บริหำรหรือ
1 วัน
รายงานผล
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คำ อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
 จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ(ถ้ำไม่จบภำยใน 1 หน้ำ)
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ได้คณะกรรมกำรทำลำย
หนังสือที่สอดคล้องตำม
ระเบียบ
ควำมถูกต้องของบัญชี
รำยชื่อหนังสือที่ขอ
ทำลำย
ควำมถูกต้องของรำยชื่อ
หนังสือที่ขออนุญำต
ทำลำย

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

จนท.

คณะกรรม
กำรฯ/

ผอ.สพป./สพ
ม.
กำรทำลำยหนังสือถูกต้อง คณะกรรม
เป็นไปตำมระเบียบฯ
กำรทำลำย
หนังสือ
มีหลักฐำนสำมำรถ
จนท.กลุ่ม
ตรวจสอบได้
อำนวยกำร
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน

หมำยเหตุ
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งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ
และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. คำจำกัดควำม
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา
ดารงตาแหน่งใหม่
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จานวน 3
ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่ง
งานในหน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงาน
ในหน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลง
นามแล้ว จานวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
สารวจและกรอกรายละเอียด ใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที่และ
จัดทารายละเอียดงานในหน้าที่ตาม
กลุ่มงานในบัญชีรับส่งงานในหน้าที่
จานวน 3 ชุด

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับ
มอบ ลงนาม

ผู้ส่งมอบงาน-ผู้รับมอบ
งานลงนามในบัญชี
การรับมอบส่งมอบงาน
ในหน้าที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผู้ส่งมอบและ
ผู้รับมอบงานที่ลงนามแล้ว จานวน 1
ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนาม
แล้วให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9 . สรุปมำตรฐำนของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ……………กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถ
ทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
1.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานใน
จนท.
จัดเตรียมแบบฟอร์ม
หน้าที่
120 นาที
การรับส่งงาน
2.
เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละกลุ่มกรอกรายละเอียดงานในหน้าที่ที่
จนท.
กรอกรายละเอียดในบัญชีการรับส่งงานตาม
รับผิดชอบในบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
1 วัน
ภาระงาน
3.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี
การรับ-ส่งงานในหน้าที่
จนท.
การรับส่งงานของแต่ละกลุม่ เป็นภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
1 วัน
ราชการถูกต้องครบถ้วน
รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับส่งงาน
การศึกษา
ตามระเบียบ
4.
ผู้รับงานและผูส้ ่งงาน(ผอ.สพป./สพม.ที่ย้ายไป) และผูร้ ับงาน
ผอ.สพป./
(ผอ.สพป./สพม. ที่ย้ายมาใหม่) ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานใน
1 วัน
สพม.
ผู้รับผู้ส่งงานในหน้าที่
หน้าที่
ลงนาม
5.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
การบริหารจัดการดาเนิน
จนท.
ที่ลงนามแล้วให้ผู้รับงาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
5 นาที
ไปอย่างต่อเนื่องมี
ส่งมอบบัญชีการับส่งงานที่ลงนาม
ประสิทธิภาพ
แล้ว
6.
เจ้าหน้าที่กลุม่ อานวยการจัดเก็บบัญชีการรับส่งงาน เอกสารและ
มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่
จนท.
หลักฐานการรับส่งงานที่ลงนามแล้วไว้เป็นหลักฐานของสานักงาน
5 นาที
ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บเอกสารการรับส่งงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

29

งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึง
พอใจใน การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานใน
ภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
3. คำจำกัดควำม
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อ
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
5.3 เสนอผู้อานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคาสั่งมอบหมาย
งานในหน้าที่
5.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคาสั่งดาเนินการต่อไป
5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
จัดทารายละเอียด
งานในหน้าที่ของ
แต่ละคนในกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความ
ถูกต้องรายละเอียด
งานในหน้าที่ของแต่
ละคนในกลุ่ม

แก้ไข

- รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่
ของแต่ละคนในแต่ละกลุ่มที่ได้จัดทา
ส่งมาเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดในคาสั่งมอบหมายงาน

ไม่ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป./สพม
พิจารณา

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดคาสั่งมอบหมายงาน

ถูกต้อง

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

- ส่งมอบคาสั่งให้แต่ละกลุ่ม
- จัดเก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานและ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ผอ.แต่ละกลุ่ม
- ส่งมอบคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐาน
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

32

9 . สรุปมำตรฐำนของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน

งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ……………กลุ่ม อานวยการ

รหัสเอกสำร : ……………………………..

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ งาน/ ภารกิจ ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามีผ้ รู ับผิดชอบที่ชดั เจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ลำดับที่
1.
2.

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
มอบหมายงานแต่ละกลุ่ม

ตรวจสอบความถูกต้อง
3.
เสนอรอง ผอ.พิจารณา
4.
5.
6.

ผอ.สพป./สพม.พิจารณาลง
นาม
ส่งมอบคาสั่งมอบหมายงาน
จัดเก็บคาสั่ง

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม
ที่จัดส่งมาเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 วัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในร่างคาสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณาเบื้องต้น
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามใน
คาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
เจ้าหน้าที่กลุม่ อานวยการส่งมอบคาสั่งให้แต่ละกลุม่ เพื่อจัดทา
คู่มือการปฏิบตั ิงานและมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจัดเก็บคาสั่งมอบหมายงานไว้เป็น
หลักฐานส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน

1 วัน
15 นาที

1 วัน
1 วัน
5 นาที

มำตรฐำนคุณภำพงำน
คู่มือการปฏิบตั ิงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม
ผอ.กลุ่ม/รอง
ผอ.สพป./
สพม.
ผอ.สพป./
สพม.
เจ้าหน้าที่
กลุ่ม/ผอ.กลุม่
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
อธ อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1ห
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งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดาเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง
และประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
. คำจำกัดควำม
“ผู้บริหาร” หมายถึง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ เลขานุการ” หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง
หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม
และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือ
ราชการลับ(หนังสือภายนอก) และหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้ง
การตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลาดับความสาคัญของงานในเบื้องต้น
ก่อนนาเสนอผู้บริหาร
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5.3 เลขานุการนาเสนอเอกสารต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีหนังสือภายใน / หนังสือภายนอก นาเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับมอบอานาจให้กากับดูแล ให้เสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณา
หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ
5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหาก
นอกเหนือจากอานาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาต่อไป
5.4 เลขานุการบันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา /รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงาน
ก่อนส่งเรื่องออก
5.5 เลขานุการดาเนินการตามคาวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผู้บริหารมอบหมายให้
เลขานุการดาเนินการเอง
5.6 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามคาสั่ง
ต่อไป
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
รับเอกสาร

เริ่มต้น
เลขานุการของรอง ผอ.
สานักงานเขตฯ
- รับเอกสารจากกลุ่ม
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
เข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย

เลขานุการของ ผอ.สานักงานเขตฯ
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

พิจารณาสั่งการ
นอกเหนืออานาจสั่งการของ
รอง ผอ.

เลขานุการ
- บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการก่อนส่งเรื่อง
ออก
ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามคาสั่ง

หนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก
หนังสือจากหน่วยงาน
ภายใน
ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้องปรับปรุง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชือ่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9 . สรุปมำตรฐำนของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน : งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ……………กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
1.
เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
ลงทะเบียน
หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รั
บ
เอกสาร
2.
แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก)และหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
แยกประเภทหนังสือ
การศึกษา(หนังสือภายใน)
3.
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา จัดระบบ
ภารกิจของหน่วยงาน
เอกสาร จัดลาดับความสาคัญของงานในเบื้องต้นก่อนเสนอ
5 นาที/เรื่อง
เกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็ว
เลขานุการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
4.

5.

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมตั ิ/ลงนาม
ผอ.พิจารณาสั่งการ

บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตามงานก่อนส่งเรื่องออกให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

5 นาที/เรื่อง

การปฏิบัตริ าชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติ

5 นาที/เรื่อง

มีข้อมูลใน
การประสานงานและการ
บริหารจัดการ

5 นาที/เรื่อง

การบริหารเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว
สะดวก

ผู้บริหาร

เลขานุการ

บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการ
6.
ดาเนินการตามคาสั่ง

ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้อง
ดาเนินการตามคาสั่ง และตามน้ดหมายที่สั่งการ

อกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้บริหาร/ผอ.
กลุ่ม/เลขาฯ
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งำนกำรประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ มีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออก
คาสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล(CD)
3. คำจำกัดควำม
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่
กาหนด (ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
เสนอ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระ
การประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม
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5.5 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ เชิญ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทา
สาเนาและตรวจสอบความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยัน
การเข้าร่วมประชุม (ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทารายงานการประชุม
(2 สัปดาห์) และคาสั่ง/ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการ
กลุ่มในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่ง
และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นาเสนอรองผู้อานวยการและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ /
รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ

40

- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ
(ภายใน 7 วัน) และรวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ในรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อ
เสนอผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การ
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้ว
ดาเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่
ประชุมโดยย่อ รายงานการประชุม คาสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสาเนาในรูปแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD)
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
- ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ
เพื่อให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่
กาหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุม่ ต่าง ๆ
เสนอ / ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทา
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม

ผอ.กลุ่มพิจารณา
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทาสาเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและติดดัชนีวาระ

A
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A

เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม
เจ้าหน้าที่
- อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์
เจ้าหน้าที่
- จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ/รายงานการประชุม /คาสั่ง /
ประกาศ
แก้ไข

เสนอรอง ผอ.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

แก้ไข

เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ
B

43

B

เสนอผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุมโดยย่อ

เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
มติ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ดาเนินการ
ต่อไป

กรณีคาสั่ง/ประกาศ

กรณีรายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาคาสั่ง / ประกาศตามมติ
ที่ประชุม
แก้ไข
ผอ.กลุ่มพิจารณา

แก้ไข

เห็นชอบ

ผู้เข้าประชุมแจ้ง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ

แก้ไข

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานที่ประชุม
พิจารณา
เห็นชอบ

จัดเก็บมี/รายงาน/
คาสั่ง/ประกาศใน
รูปของแฟ้ม/CD
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มติดตามงาน
7.2 แนวปฏิบตั ิ
7.3 หนังสือเชิญประชุม

เจ้าหน้าที่
แจ้งเวียนคาสั่ง/ประกาศให้
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

แก้ไข
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
มติที่ประชุมโดยย่อ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มคาสั่ง / ประกาศ
แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม

8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9 . สรุปมำตรฐำนของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนกำรประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ………กลุม่ อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
1.
ประสานกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม
ประสานงานการส่ง
ติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทาเป็นวาระ
1 วัน
วาระการประชุม
การประชุม
2.
รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ ตรวจสอบและจัดทา
รวบรวมและจัดทาวาระการประชุม
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
2 วัน
3.
จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผเู้ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม
2 วัน
เชิญประชุม
1 สัปดาห์
4.
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม
ดาเนินการประชุม
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทา
1 สัปดาห์
มติที่ประชุมโดยย่อ และรายงานการประชุม
5.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ผอ.เขตฯ/ที่ประชุม
ประชุม รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่
1 วัน
พิจารณา
ประชุม
6.
แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่าง ๆทราบ
5 นาที
จัดเก็บมติที่ประชุม
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คาสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟล์ขอ้ มูล (CD)
เอกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

การตัดสินใจ

รหัสเอกสำร : ……………………………..
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ เจ้าหน้าที่/
ต่อราชการและการติดตาม กลุม่ ต่าง ๆ
งาน
เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ
จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม
การรับรูด้ ้านนโยบาย
เจ้าหน้าที่
ข้อราชการ และการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม.
ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการปฏิบัตจิ ริง

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า
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งำนกำร ปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค
ทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
3. คำจำกัดควำม
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน ” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิด
ความสวยงามเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทางาน และมาตรการประหยัด
พลังงาน
5.2 วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสานักงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคตามแผนและมาตรการที่กาหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.5 สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
- สารวจรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม
/กิจกรรม 5 ส.
/กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ไม่เห็นชอบ
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่

ผอ.สพป./สพม.

อนุมัติแผน/คาสั่งมอบหมายงาน

เห็นชอบ
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่ส่ ภาพแวดล้อม
การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที

งานตามแผนที่กาหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปรายงาน /นาเสนอ
แนวทางปรับปรุง /พัฒนา
งาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดาเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
8.2 แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน : งำนกำร ปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ส่วนรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ........... กลุ่มอำนวยกำร
รหัสเอกสำร :
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มสี ภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าทางาน และผู้มารับบริการมีความประทับใจ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
1.
1. สารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ความต้องการ /
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความจาเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อม
30 วัน
เป็นสถานที่ มี
สารวจความ คิดเห็นต้องการ
/จาเป็นและมาตรการประหยัด
ของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
พลังงาน
ความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานให้สานักงานเป็น
ทางาน และผู้มารับบริการมี
สถานที่น่าอยู่ น่าทางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ความประทับใจ
2.
วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) ปรับปรุง
7 วัน
วางแผนแม่แบบ (Master Plan)/ กาหนด
อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมถึงกาหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.
บันทึกเสนอให้ ผอ.สพป./ สพม. อนุมัติแผน มาตรการ
3 วัน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน
5.
ดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพัฒนา
ภายในเวลาที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
กาหนด
ประหยัดพลังงานได้ตาม
สภาพแวดล้อม และมาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการที่กาหนด
เป้าหมายที่กาหนด
6.
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วน
15 วัน
สรุปรายงาน/นาเสนอ
เสียสรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางปรับปรุงและ
แนวทางแก้ไข/พัฒนา
พัฒนางาน
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ 2. มาตรการประหยัดพลังงาน
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อานวยการ

เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อานวยการ
ผอ.สพป./สพ
ม.
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม
อานวยการ
เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อานวยการ

หมำยเหตุ
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งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการอาคารสถานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
2. ขอบเขตของงำน
การบริการอาคารสถานที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนสาคัญในการที่ส่งผล
ต่อ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของ
หน่วยงานภายในสานักงานและองค์กรหรือบุคคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่
ให้ ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
3. คำจำกัดควำม
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายให้รับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ
บริการอาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
“พนักงานทาความสะอาด ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานทาความสะอาดสานักงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคาร
สถานที่ของส่วนราชการ
5.2 จัดทาข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่
5.3 จัดทาคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทาความสะอาดและการขอใช้อาคาร
สถานที่
5.4 ดาเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้
5.5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
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5.6 สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการ
อาคารสถานที่
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

คณะทางานจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอใช้อาคารสถานที่และ
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทางานแต่งตั้งคณะทางาน /มอบหมายผู้รับผิดชอบ /สื่อสาร
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.

คณะทางาน
เจ้าหน้าที่

อนุมัติแผน /คาสั่ง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

การดาเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน /นาเสนอ
แนวทางแก้ไข /พัฒนางาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

คณะทางาน
เจ้าหน้าที่
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8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่
ชื่องำน : งำนบริกำรอำคำรสถำนที่
ส่วนรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ กลุ่มอำนวยกำร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการอาคารสถานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ที่ ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
1
7 วัน
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขอ
ศึ
ก
ษา
ระเบี
ย
บ
มาตรการ
.
อนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.

วางแผนการดาเนินงานปรับปรุง
แต่งตั้งคณะทางาน /มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ / สื่อสาร

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

จัดทาข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก

2 วัน

คณะทางาน

จัดทาคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทาความสะอาด
และการขอใช้อาคารสถานที่

2 วัน

จนท.

ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิแผนการดาเนินงาน และคาสั่ง
มอบหมายงาน

2 ชั่วโมง

จนท.

ดาเนินการตามแผน / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามทีไ่ ด้รับอนุมัติ

อาคารสถานทีส่ ะอาด
เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

ดาเนินการตามแผน
สรุปรายงาน/
/นาเสนอแนวทาง
แก้ไข/พัฒนา

รหัสเอกสำร :

สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางแก้ไขและ
พัฒนางาน

1 สัปดาห์

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

บุคลากรของ
สพป. / สพม.
เจ้าหน้าที่

หมำยเหตุ
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งำนรักษำควำมปลอดภัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และ
ปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
2. ขอบเขตของงำน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสาคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
3. คำจำกัดควำม
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไข
ปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัย
และภัยจากบุคคล
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของหน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กาหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสั่ง
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
อย่างสม่าเสมอ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
คณะทางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให้ ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
.

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกาหนด

ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่องำน : งำนรักษำควำมปลอดภัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ....... กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์ของกระบวนงำน
1. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กาหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห์
คณะทางาน
1.
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ศึกษาระเบียบ
2.

3.

4.

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ
เสนอ แผนการรักษาความปลอดภัย
ให้ผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็น
เห็นชอบ อนุมัติ

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ

จัดทาแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

ความ

นาเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ออกคาสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ น่วยงานกาหนด

3 วัน

รหัสเอกสำร : ……………………………..

มำตรฐำนคุณภำพงำน
มีคณะทางานถูกต้อง
ครบถ้วน
รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ

หมำยเหตุ

คณะทางาน
คณะทางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

1 วัน

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหน้าที่ชัดเจน

คณะทางาน

ผอ.สพป./
สพม.
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(ต่อ)
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย (ต่อ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์ของกระบวนงำน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสร้างจิตสานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ าหนด
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

5.

6.

7.

จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบที่ระเบียบกาหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เกีย่ วกับ การรักษา
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กาหนด

1 สัปดาห์

ทุกวัน

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนและระบบงานที่กาหนด นามา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

เดือนละครั้ง

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เจ้าหน้าที่
ทีเกี่ยวข้องครบมีคุณภาพ ผู้รบั ผิดชอบ

มีบุคลากรรับผิดชอบที่
ชัดเจน

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

สรุปรายงาน

เอกสำรอ้ำงอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คำ อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

บุคลากรที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง

คณะทางาน
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งำนยำนพำหนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม
มีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มี
ความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการสาหรับผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่ และ
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพ
บารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
3. คำจำกัดควำม
ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผอ.กลุ่ม
หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
หัวหน้าหมวด
หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์
พขร.
หมายถึง พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่
หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.2 จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การ
บารุงรักษา การให้บริการรวมทั้งการจัดทาเอกสารคู่มือประจารถและขออนุญาตชาระภาษีรถยนต์
5.3 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ามัน
ส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้น้ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5.4 กาหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบารุงรักษา
การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
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5.5 กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ระเบียบ กรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดาเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 นาผลการดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะ
ส่วนกลางเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงต่อไป
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาในการใช้พาหนะ
ส่วนกลางของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหมวด
- จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่
- กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะ
ส่วนกลางรวมทั้งการข้อใช้น้ามัน
ไม่อนุมัติ

ผอ.สพป./สพม. อนุมัติ/
สั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
อนุมัติ

กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้
อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
นาผลการดูแล
บารุงรักษาการตรวจสภาพ
ประเมินผลประสิทธิภาพ
พาหนะส่วนกลางเพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงต่อไป
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9.โครงสร้ำงส่วนประกอบมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน ; งำนยำนพำหนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ........ กลุ่ม อำนวยกำร

รหัสเอกสาร...................................................................

วัตถุประสงค์ ; 2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ 2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม มีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

ลาดับที่
1.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา

2.
จาแนก / จัดกลุม่ พาหนะส่วนกลาง

3.

กาหนดหลักเกณฑ์ การขอใช้น้ามัน

4.
เสนอขออนุมัติ
5.
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนด
6.
หน.ยานยนต์
ตรวจสอบยานพาหนะ

รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้
เวลาทาการปกติ
พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่ ทุกวัน
การศึกษา
จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็น
20 นาที
หมวดหมูเ่ พื่อสะดวกในการควบคุม การ
บารุงรักษา การให้บริการรวมทั้งการ
จัดทาเอกสารคู่มือประจารถ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้
20 นาที
พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ามัน
การขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
15 นาที
ตามลาดับ
กาหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลาง
5 นาที
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ระเบียบ
นาผลการดูแลบารุงรักษา การตรวจ
20 นาที
สภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะ
ส่วนกลางเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงต่อไป

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการ
หน.หมวดยานยนต์/
ยานพาหนะส่วนกลาง
มีประสิทธิภาพ
ผู้ขอใช้รถ/
หน.หมวดยานยนต์/
เจ้าหน้าที่จัดรถ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต์
เจ้าหน้าที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต์
บุคลากรได้รับบริการที่ เจ้าหน้าที่/
ดีมีความพึงพอใจ
พนักงานขับรถ

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เจ้าหน้าที่ผู้จดั รถ/หน.หมวด
รถยนต์

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งำนจัดระบบบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29
_____________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่ การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท
การบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
3. คำจำกัดควำม
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีอานาจหน้าที่
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอานาจหน้าที่
ให้ ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
“คณะทางาน ” หมายถึง คณะทางานที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้ง /มอบหมายให้วิเคราะห์การกาหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและติดตามประเมินผล
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“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ
บริหารงาน /วิเคราะห์การกาหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน กระบวนงาน ปรับปรุง
โครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาเนินการด้านบุคลากร
5.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่
กาหนด
5.6 วิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
5.7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
คณะทางานเจ้าหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ภารกิจและจัดทา
ข้อเสนอ/ ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ

กพท. พิจารณา
เห็นชอบ
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่คณะทางาน
- จัดทาประกาศ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
ศึกษา /สังเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ.2550
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน ; งำนจัดระบบบริหำรงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
รหัสเอกสำร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
1.
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห์
คู่มือการปฏิบตั ิราชการ
ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ
สานักงานเขต
ตรวจสอบ ภารกิจ
สพป./สพม.ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน
2 สัปดาห์
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วน
ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม.
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร
3.
นาเสนอ กพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
2 วัน
สพป./สพม.
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กพท.พิจารณา
และแจ้งกลุม่ บริหารงานบุคคลดาเนินการด้านบุคลากร
4.
- ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 วัน
ประกาศการแบ่งส่วน
ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
และสถานศึกษาทราบ
ราชการ
บริหารจัดการตามโครงสร้างที่ปรับปรุง
- ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการที่กาหนด
วิจัย /ประเมินผล
- วิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่
2 เดือน
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของ
ศึกษา/สังเคราะห์
สพป./สพม. และการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุม่ งานภายใน
ปัญหา อุปสรรค
5.
ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
2 สัปดาห์
รายงานผลการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ราชการ
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
_____________________________________________________________________
1. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้าง
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
2. ขอบเขตของงำน
การให้ความสาคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง
3. คำจำกัดควำม
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. วิเคราะห์ภารกิจ กาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/
คาชมเชย โดยมี การกาหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ
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ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดาเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดาเนินงานของส่วนราชการ
7. กาหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
ใน แต่ละงาน โดยมีการจัดทาแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
8. สรุปผลการดาเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดาเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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5. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
คณะทางาน
เจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม วินิจฉัย
เห็นชอบ
คณะทางาน

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกลุ่มผู้รับบริ
้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้ากหน้ารและผู
าที่
- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒนา ช่องทางสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น / ความต้องการกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย
- สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-กาหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
สรุปผลการดาเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
- ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน ; งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
1.
วิเคราะห์ภารกิจ กาหนดกลุ่มผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
3 วัน
วิเคราะห์กาหนดกลุ่ม
เสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ได้ส่วนเสีย
2.
นาเสนอ ผอ. สพป. /สพม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ลง
2 วัน
นามคาสั่ง/มอบหมายงาน
3.
กาหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบ การบริการต่าง ๆ โดยแสดง
กาหนดช่องทางรับฟังที่หลากหลาย
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทาง การสื่อสารดังกล่าว
4.
พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมี การกาหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและปรับปรุง
พัฒนาระบบรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน
คุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ผู้รับรับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
5.
สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.
ดาเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ที่เป็น การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

รหัสเอกสำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ข้อมูลกลุ่มผู้รบั บริการ /ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ที่สอดคล้อง
กับภารกิจองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
จนท./
คณะทางาน
จนท.

1.กาหนดช่องทางไม่น้อย
กว่า 5 ช่องทาง
2.นาข้อร้องเรียนจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ
มีแผนปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ

จนท.

มีทะเบียนเครือข่าย /
กิจกรรม
นาข้อเสนอแนะของการมี
ส่วนร่วมไปกาหนดแผน
ปรับปรุง/พัฒนางาน

จนท.

จนท.

จนท.

หมำยเหตุ
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน ; งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุ่มอำนวยกำร
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร

7.

8.

วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

กาหนดมาตรฐาน ลดขั้นตอนการให้บริการ
สรุปผล / วิจยั /รายงานผล

9.
10.

สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

รหัสเอกสำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ

วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กาหนดไว้ เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงการให้บริการและการดาเนินงานของส่วน
ราชการ
กาหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทาแผนภูมิ
หรือคู่มือ การติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
สรุปผลการดาเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดาเนินงาน

เอกสารรายงานผล
ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ

จนท./
คณะทางาน

Micro Planning
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ /
ลดขั้นตอน /
การประชาสัมพันธ์

จนท./
คณะทางาน

รายงานการวิจยั

ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

นาผลการประเมินไป
วิเคราะห์ SWOT จัดทา
Micro Planning

จนท./
คณะทางาน
จนท./
คณะทางาน

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมำยเหตุ
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งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ขอบเขตของงำน
3.1 บริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report : SAR) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
มาตรฐานที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกากับดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
มาตรฐานที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
มาตรฐานที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. คำจำกัดควำม
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงนบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)

72

“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมาย
ความรับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)”
หมายถึง การจัดทารายงานประเมินตนเองชองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุ่มอานวยการ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่
ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และ ความสาคัญของมาตรฐานสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน
กาหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report :SAR) ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็น
ข้อมูลฐาน(Based Line Data) สาหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่ /คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
หลั
และวิมอบหมายคณะท
ธีการประเมินผล างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
- สร้กาเกณฑ์
งทีมงาน
พื- สื้น่อทีสาร
่การศึเพืก่อษาทั
ระบบางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญของมาตรฐาน
ให้ค้งณะท
สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทางานกาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบาย
เป้าหมาย สพฐ.
ผอ.สพป/สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
- ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report :SAR)
เจ้าหน้าที่ /คณะทางาน
- นาผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back)ข้อมูลฐาน
(Based Line Data) สรุปผลการดาเนินงาน
/ วิจัย/รายงานผลการดาเนินงาน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
-
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8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.6 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
รหัสเอกสำร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รบั บริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
ที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
1 สัปดาห์
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์
คณะทางาน
บริหารจัดการมาตรฐานสานักงาน
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุม่ ใน
เขตพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วัน
จนท.
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ลงนามคาสั่ง/มอบหมายงาน
3.
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหาร
1 สัปดาห์
จนท. /
สร้างทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
จัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
คณะทางาน
การศึกษาทั้งระบบ
สื
อ
่
สาร
สร้
า
งความรู
้
ความเข้
า
ใจ
4.
สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ และบุคลากรมี
1 สัปดาห์
จนท.
ความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญ
ของมาตรฐานสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก
าหนดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
/เป้
า
หมาย
5.
คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้อง
3 สัปดาห์
จนท. /
กับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมาย
คณะทางาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.
คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
สานักงานเขตพื้นที่
จนท. /
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
การศึกษาบริหารจัด
คณะทางาน
การศึกษาได้มาตรฐาน

หมำยเหตุ
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
รหัสเอกสำร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำ
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร

1 เดือน
รายงานการประเมินตนเอง
จนท. /
7.
ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง(Self
คณะทางาน
ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมิน
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของ
ตนเอง(Self Assessment Report :SAR)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 เดือน
เอกสารงานวิจยั
จนท. /
8.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง(Self
คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /รายงานผล
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based
Line Data) สาหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการ
สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.
สังเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาผลไปปรับปรุง /พัฒนา
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

หมำยเหตุ
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งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้อง
กับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ขอบเขตของงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบและแนวทางของ
สานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กาหนด
3. คำจำกัดควำม
“ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ” หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้ าภาพรอง ” หมายถึ ง บริห ารงานบุ ค คล กลุ่ ม นโยบายและแผน กลุ่ ม
ส่ งเสริม การจั ดการศึ กษา กลุ่ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมิน ผลการจัด การศึ กษา กลุ่ มบริห ารงาน
การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะทางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงานคารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ /ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานคารับรองการปฏิบัติราชการ
4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้
คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสาคัญ ของคารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่ งผลต่อการปฏิบั ติราชการของ
บุ คลากรทุกคนและส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดท าคารับ รองการปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template)
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5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
6.ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านกั บ
บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กาหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษา
วิเคราะห์ แนวทางและกรอบการ
ประเมินปฏิบัติราชการตามคารับรอง
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่า
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
- มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมาย
ส- าหรั
บตัวเพืชี้ว่อัดให้ที่รคับณะท
ผิดชอบ
สื่อสาร
างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการ
ปฏิ
บัติราชการ
- คณะท
างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.
สถานศึ
กพฐ.
- ผู้รับผิกดษา
ชอบเลขาธิ
ประเมิกนารผลและรายงานผลรอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ.กาหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน ศึกษา /วิเคราะห์
วิจัย นาผลการปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน
(Based Line Data)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ชื่องำน ; งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
รหัสเอกสำร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์การให้
1 สัปดาห์
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
คะแนนและ ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
คณะทางาน
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและ
ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ
(PSA)
2.
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วัน
จนท.
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
ลงนามคาสั่ง/มอบหมายงาน
3.
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
1 สัปดาห์
จนท. /
และ ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
คณะทางาน
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแล
4.

5.

ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ

6.
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสาหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รบั ผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรทุกคน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทา
คารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template
คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด

1 สัปดาห์

จนท.

3 สัปดาห์

จนท.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

จนท. /
คณะทางาน

หมำยเหตุ
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน ; งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.......... กลุม่ อำนวยกำร
รหัสเอกสำร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน

7.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลง
1 วัน
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
8.
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
รอบ 6 เดือน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /รายงานผล
เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กาหนด
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
9.

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

10.

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

1 เดือน

สรุป รายงานผล

1 เดือน

สรุป รายงานผล

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

จนท.

จนท. /
คณะทางาน
จนท.

เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ...........

คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

ผู้รับผิดชอบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จนท. /
คณะทางาน

หมำยเหตุ
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งำนกำรควบคุมภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการ
และการกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
ในทุก ๆ ด้าน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานตามมาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งและระบบการ
ควบคุมภายในตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คำจำกัดควำม
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
กาหนดให้มีขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานมีความมั่นใจว่าการดาเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานจะทาให้หน่วยงานสามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เสี่ยงต่อการที่จะทาให้ เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทาให้ เกิดความเสี ยหายหรือความ
สิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสี่ยงในการดาเนินงาน
5.3 กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
5.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไป
ใช้ในการควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป/
สพม.เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางระบบการควบคุมภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทามาตรฐานการคบคุมภายใน

ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
เห็นชอบ

กาหนดมาตรการในการป้องกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน

กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสีย่ ง

บุคลากรทุกระดับนามาตรการใน
การป้องกันความเสีย่ งไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ดาเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ด้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานการควบคุมภายใน
และปรับปรุงตามแผนการควบคุมให้
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายใน ให้ สพฐ.
/คตง. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนกำรควบคุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่ม อำนวยกำร
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2. เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสีย่ งและความผิดพลาดในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
1.
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดำห์
วางระบบการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ควบคุมภายใน
ภายใน
2.
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
3.
แต่งตั้งคณะกรรมการ
4.
กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง



เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดาเนินการและจัดทามาตรการในการควบคุมภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทามาตรการการควบคุมภายใน/
กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน
ศึกษาและกาหนดปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่สามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและจัดลาดับความเสี่ยง ประเมินระดับความสีย่ ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง
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9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่องำน งำนกำรควบคุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่ม อำนวยกำร
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร

5.
กาหนดให้บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการป้องกันความ
ดาเนินการตามแผนที่ได้จัดวางระบบไว้
เสีย่ งไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลไก
ควบคุมภายใน
ของการควบคุมและกิจกรรมการดาเนินงาน
6.
ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนด
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ทุกระดับและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรการและแผนการ
ควบคุมภายในในงวดต่อไป
7.
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
ของสานักงานเตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการ
สรุปผลและรายงานผล
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การควบคุมภายใน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
เอกสำรอ้ำงอิง :
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

รหัสเอกสำร : ……………………………..
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
สพป./สพม. มีระบบความ
คุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
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งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงำน
บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
4. คาจากัดความ

“การพัฒนาองค์การ” หมายถึง ความพยามยามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั่ ว ทั้ งระบบ โดยมุ่ งเน้ น การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมขององค์ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง ต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหา
เป็นแม่แบบ
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนา
หลั ก เกณฑ์ และแนวทางการบริ ห ารองค์ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ซึ่ งได้ ย อมรับ เป็ น มาตรฐานสากลโลกมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วย
ตนเองเป็น การทบทวนสิ่งที่องค์การดาเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ
เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์การจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จั ดการศึก ษา กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัด การศึกษา กลุ่ ม บริห ารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะทางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง บุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ /ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานคารับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การ
และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แก่ บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก าร เนื่ อ งจากปั จ จั ย
ความสาเร็จอย่างหนึ่งในการดาเนินการที่สาคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อที่จะได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว
5.2 คณะทางานดาเนิ น การพั ฒ นาองค์ การและพั ฒ นาคุณ ภาพการบริห าจัดการ
ภาครั ฐ และจั ด ท าแผนด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรมของการด าเนิ น การ
คณะทางานควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ
5.2.1 คณะกรรมการติ ด ตามและก ากั บ ดู แลการดาเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)
หน้าที่ : ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการดาเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดัน
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ
คือ หั วหน้ าส่ วนราชการ รองหั ว หน้ าส่ว นราชการ และหั วหน้าหน่ วยงานที่ รายงานโดยตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ
5 2. 2 คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working
Team)
หน้าที่ : ดาเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตาม
แนวทางและทิศทางที่ได้รับจาก คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) โดยจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การพร้อมกับ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ
องค์ ป ระกอบ : ประกอบด้ ว ยรองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ท าหน้ า ที่
รองประธานของ คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee) ทาหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ( Working Team)
- เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพในแต่ ล ะหมวด (Category
Champion) ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีในงานที่เกี่ยวข้องในแต่
ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ
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- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวดดาเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7
5.3 สร้างความเข้าใจกับคณะทางานเพื่ อเตรียมความพร้อมในการจัดทาลั กษณะ
สาคัญขององค์กรและประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคในการประเมินองค์การเป็นอย่างดี
5.4 จัดทาลักษณะสาคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้อง
ร่วมกันจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็นทิศทาง
ที่ส่วนราชการจะพัฒนา
ลักษณะสำคัญขององค์กำรแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่นที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
และประชาชนโดยรวม
2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วน
ราชการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
5.5 จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การเบื้อ งต้ นตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจัด การ
ภาครัฐ รวม 7 หมวด เมื่อจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวม
ขององค์กรตรงกัน จึงประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม
7 หมวด โดยการเขีย นรายงานเพื่ อให้ เห็ นถึงผลการดาเนิน การบริห ารจัดการของส่ วนราชการที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดดังนี้
หมวดที่ 1 กำรนำองค์กำร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการ
ดาเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการ
ดาเนินการ รวมถึงการให้ความสาคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการมีการกากับดูแลตนเองทีดี ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร
หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
นาไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า
หมวดที่ 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ
ตรวจประเมิ น ว่ า ส่ ว นราชการก าหนดความต้ อ งการ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจข อง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดาเนินการอย่างไรในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจ
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หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิ เครำะห์ และกำรจั ด กำรควำมรู้ เป็ น การตรวจ
ประเมิน ว่าส่ วนราชการเลื อก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล และสารสนเทศและ
จัดการความรู้อย่างไร
หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน
และระบบการเรี ย นรู้ ข องบุ คลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่ว ยให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาตนเองและใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของ
ส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน การ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนาไปสู่ผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
หมวดที่ 6 กำรจั ด กำรกระบวนกำร เป็ น การตรวจประเมิ น แง่มุ ม ที่ ส าคั ญ
ทั้งหมดของการจัดการกระบวนการการให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอื่นที่สาคัญที่ช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการ
สนับสนุนที่สาคัญต่าง ๆ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของ
ส่ ว นราชการในมิ ติต่ าง ๆ นอกจากนี้ ต้องตรวจประเมิน ผลการด าเนิ นการของส่ ว นราชการโดย
เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
5.6 ดาเนิ นการในข้อที่ 2 – 5 นาผลการจัดทาลั กษณะสาคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2
ส่วนคือลักษณะองค์กร และความท้าทายขององค์กร นาผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่
การพัฒนาองค์กรจุดเด่นสามารถดาเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานาสู่
การปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป
5.7 กากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
จัดประชุมชี้แจง
สร้างความตระหนัก

แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาองค์การ

คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ Steering Committee)
กำกับ ติดตำม

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (WorkingTeam)
จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำร
1. ลักษณะสาคัญองค์การ
2. ความท้าทายต่อองค์การ

3. ลั
ก
ผลการดาเนินการเบื้องต้ษ นตามเกณฑ์คุณภาพ
ณ
การบริหารจัดการภาครัะฐ โดยการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง ครบถ้
อ วนทั้ง 7 หมวด
ง
ค์
นาผลการดาเนินการสู
ก ่การปรับปรุง/พัฒนา
า การ
องค์
ร
4. ค
ว
า
ประเมินผลม สรุปรายงาน
ท้
ผลต่อาผู้บริหาร
ท
า
ย
ต่
อ
อ
ง
ค์
ก
า
ร
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามสานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กาหนด
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 คู่มือแนวทางดาเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.3 พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ ดี
พ.ศ.2546
8.4 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่องำน งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...... กลุ่ม อำนวยกำร
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ในการพัฒนา
ตุลำคม –
บุคลากรในสังกัดมีความ
คณะทางาน
1.
องค์การ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากร
ธันวำคม
ความรู้ ความเข้าใจ
ประชุม ชี้แจงและสร้าง
ทุกคนในองค์การ และสร้างความตระหนัก ในการมีส่วนร่วม
ความตระหนักในการ
ความตระหนักในการพัฒนา
พัฒนาองค์การให้แก่บุคลากรทุกคนได้เล็งเห็นความสาคัญและ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากพัฒนาองค์การ
PMQA
สู่มาตรฐานสากล
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการพัฒนาองค์การ พัฒนาคุณภาพ
มกรำคม
ผอ.สพป./
2.
การบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 2 คณะ ได้แก่
สพม.
1. คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาองค์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) (ดาเนินการด้านนโยบาย)
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working Team) (ปฏิบัติตามนโยบาย)
คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนา
มกรำคม
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรม
ประชุม สร้างความเข้าใจในการประเมิน
3.
คุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
คุณภาพการบริหารจัดการ การกากับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียม
Committee) ให้นโยบายและ สร้างความใจให้กับ
ภาครัฐ มีความพร้อม
ดูแลการ
ความพร้อมสาหรับการประเมินตนเอง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และมีความเข้าใจใน
ดาเนินการฯ
(working Term) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทาลักษณะ
การดาเนินการ
สาคัญขององค์การและประเมินองค์การ ด้วยตนเอง 7 หมวด
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่องำน งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (ต่อ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ... กลุ่ม อำนวยกำร
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

4.

5.

6.

คณะกรรมการฯ จัดทา
ลักษณะสาคัญขององค์การ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ร่วมกันจัดทาลักษณะสาคัญ
ขององค์การ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ลักษณะองค์การ (สภาพบริบททั่วไปขององค์การ)
2. ความท้าทายต่อองค์การ (สภาพการแข่งขัน)

คณะกรรมการฯ ประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด และรายงานผล
การดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ดาเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด รวมถึงรายงานผลตามเกณฑ์และ
แนวทางที่กาหนด

นาผลการประเมินสู่การจัดทาแผนปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร

นาผลในการประเมินสู่การพัฒนา ดังนี้
1. ผลการจัดทาลักษณะสาคัญขององค์กร
2. ผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด
3. นาผลการประเมินไปจัดทาแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์ก

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

กุมภำพันธ์

มีนำคม

เมษำยนมิถุนำยน

ผลการประเมินตนเอง
ครบ 7 หมวด
ที่มีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันสอด
คล้อมกับการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผ่านเกณฑ์ตามที่
กพร. กาหนด

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ชื่องำน งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.... กลุ่ม อำนวยกำร
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ

7.

8.

กากับ ติดตามการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเมินผล
สรุปรายงาน
ผล

คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee)
กากับ ติดตาม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term)ประเมินผล สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

กรกฎำคมกันยำยน

กรกฎำคมกันยำยน

เอกสำรอ้ำงอิง :
1. คู่มือแนวทางดาเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สรุปรายงาน
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
4. แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

คณะกรรม
การกากับ
ดูแลการ
ดาเนินการฯ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
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งำนประสำนงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานประสานงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานของหน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้น ฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ขอบเขตของงำน
ประสานงานข้อมูล พื้น ฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4. คำจำกัดควำม
“เจ้ำหน้ำที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“สำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำ.”
หมายถึง ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้บั งคั บ บั ญ ชำตำมลำดั บชั้ น ” หมายถึ ง รองผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่ควบคุมดูแลงานกลุ่มอานวยการ /ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึ ง ภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึ ง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร และ
บุคคลภายนอกสานักงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นต่อการประสานงาน
5.2 เจ้ าหน้ าที่ ร วบรวมข้อ มู ล แยกข้ อ มู ล ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ สะดวกต่ อ
การค้นหา
5.3 นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณา
เห็นชอบ
5.4 รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน ประสานงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว

6. Flow chart กำรปฏิบัติงำน
ติดต่อจัดหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่
าน
ข้อมูลผ่านผู้บังคับบัญผ่ชา
ประสานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
-
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ชื่องำน

งำนประสำนงำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ...... กลุ่ม อำนวยกำร

รหัสเอกสำร : ……………………………..

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลำดับที่

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1.

ศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล

2.

3.

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านผู้บังคับบัญชา

4.

ประสานข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ

รำยละเอียดงำน
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการประสานงาน

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา

เวลำดำเนินกำร
3 วัน

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา

3 วัน

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับพิจารณาเห็นชอบ
ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก มี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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9. สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ชื่องำน งำนประสำนงำน (ต่อ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ... กลุ่ม อำนวยกำร
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลำดับที่

5.

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

6.

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

รหัสเอกสำร : ……………………………..

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ประสานงานที่รวดเร็ว

เพื่อการติด

เอกสำรอ้ำงอิง :
-

คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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งำนประชำสัมพันธ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ บริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก าร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบทั่วถึงกัน
2. ขอบเขตของงำน

ครอบคลุ มถึงการผลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยีก ารประชาสั มพั น ธ์ สร้างเครือข่ ายการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
3. คำจำกัดควำม
“ กำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ ” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ
นโยบาย ความเคลื่ อ นไหวทางการศึ ก ษา ทรัพ ยากรและกิจ การอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปสู่ อ งค์ ค วามรู้แ ละสื่ อ
ประชาสัมพันธ์

“ ข้อมูลข่ำวสำร ” หมายถึง สิ่ งที่สื่ อ ความหมายให้ รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ
ใดๆ และไม่ ว่ า จะได้ จั ด ท าไว้ ในรู ป ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนั ง สื อ แผนผั ง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร ” หมายถึง สถานศึกษาหรือกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
“เครื อ ข่ ำ ยประชำสั ม พั น ธ์ ภ ำยนอกองค์ ก ร ” หมายถึง หน่ ว ยงานองค์ ก ร
ภาครั ฐ เอกชน และท้ องถิ่น องค์กรชุม ชน สถานประกอบการ สื่ อมวลชนและบุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง
“ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ” หมายถึ ง ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทำงำน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“กำรเผยแพร่กิจกำรและผลงำน ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงาน
บริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง กับการกาหนดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.2 ส ารวจข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง เครื อ ข่ า ยภายในและ
ภายนอกองค์กร แล้ ว จั ด ท าทะเบี ย นเครือข่ายประชาสั มพั น ธ์ และบุ ค ลากรผู้ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ประชาสัมพันธ์
5.3 จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ข้ อ ก าหนด แนวปฏิ บั ติ และรู ป แบบการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นาเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิ เคราะห์ และบริห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ าวสารพั ฒ นาสื่ อ ไอที
พิ จ ารณาเลื อกสื่ อให้ ต อบสนองจุ ด มุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อ มูล เครือ ข่ายการประชาสั ม พั น ธ์
หลั กเกณฑ์ ข้ อกาหนด แนวปฏิบั ติ รู ปแบบการติดต่อประสานงานให้ บุ คลากร ผู้ เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษาได้ทราบและนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
5.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e- Network)
5.8 จั ด บุ คลากรผู้ รั บ ผิ ด ช อบ การป ระสาน งาน และเครื อ ข่ า ยการ
ประชาสัมพันธ์
5.9 จั ด กิ จ กรรมเสริม การประชาสั ม พั น ธ์ โดยให้ เครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มใน
การประชาสัมพันธ์
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้ว
นาผลมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และ
จัดทาทะเบียน
จัดทาหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ไม่ออนุนุมมัตัติ ิ
ไม่

นาเสนอหลักเกณฑ์
รูปแบบการประสานงาน
ให้ ผอ.สพป./ม.พิจารณา
อนุมัติ

อนุมัติ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ขอ้ มูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร

จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่าย
และนามาพัฒนาปรับปรุง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ชื่อกระบวนกำร; งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.... กลุ่ม อำนวยกำร

รหัสเอกสำร…………

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
ลำดับที่
1

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
คณะทางาน ศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

2

สารวจข้อมูล/จัดทาทะเบียน
เครือข่าย/หลักเกณฑ์/รูปแบบการ
ประสานงานกับเครือข่าย

3
ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

รำยละเอียดงำน
แต่งตั้งทางานการเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง

เวลำดำเนินกำร
1 วัน

สารวจข้อมูลเครือข่าย จัดทาทะเบียน
เครือข่าย กาหนดหลักเกณฑ์
กาหนดรูปแบบการประสานงานกับ
เครือข่าย
นาเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบการ
ประสานงานให้ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
อนุมัติ

1 เดือน

1 วัน

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทางาน

- เจ้าหน้าที่
- คณะทางาน

- เจ้าหน้าที่
- ผอ.สพป. ผอ.สพม.

หมำยเหตุ
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5.

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การประสานงาน
6.

8.

กิจกรรมเสริม

ตรวจสอบประเมินผล
นามาพัฒนาปรับปรุง

- กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่าย

- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ใน
หลายรูปแบบ
- ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่ายและนามาพัฒนาปรับปรุง

บุคลากรทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กจิ กรรมของ สพป./
ม.ที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายช่องทาง

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชน
ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
2. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การจัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คำจำกัดควำม
“ ข้ อ มู ลข่ ำ วสำร ” หมายถึง สิ่ งที่ สื่ อความหมายให้ รู้เรื่อ งราว ข้อ เท็ จจริง
ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการใดๆ และไม่ว่า จะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่ า ย ไฟล์ ภ าพ ไฟล์ เอกสาร การบั น ทึ ก ภาพหรื อ เสี ย งการบั น ทึ ก โดยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ” หมายถึ ง ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทำงำน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“กำรเผยแพร่ข้ อมู ล ข่ำ วสำรและผลงำน ” หมายถึ ง การเผยแพร่ข้ อมู ล
ข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
5.1.1แต่ ง ตั้ ง คณ ะท างานเพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ะเบี ย บกฎหมาย
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล
หน่วยงานและสาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จั ด ท าแผนการประชาสั ม พั น ธ์ข้ อ มู ล ข่ าวสารและผลงานของ
สานักงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์
และ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น
5.1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตฯ ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอื่นๆ
5.1.7 ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ และเครื อ ข่ า ย
การประชาสัมพันธ์
5.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนาไปพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะๆ
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการ
ประสานงาน ให้ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
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5.2 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
5.2.1 จั ด รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารผลงาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ แ ละ
สถานศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และ
กระดานข่าว
5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
เอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส์
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
5.2.5 ให้ บริการข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบที่ห ลากหลาย ผ่ านสื่อทุกแขนง
และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ นาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
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6.Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
จัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ไม่อนุมัติ

นาเสนอระบบ /รูปแบบการให้บริการ
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้ ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มกระดานข่าวในเว็ปบอร์ด
7.2 แบบฟอร์มการส่งข่าว
7.3 แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่าย
7.4 โปรแกรมการรับ – ส่งข่าวทาง E-mail
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9.สรุปมำตรฐำนงำนสำนักงำนเขตพื้นที่
ชื่อกระบวนกำร ; งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มอำนวยกำร รหัสเอกสำร…………
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
โดยทั่วกัน
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำ
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
ดำเนินกำร
- คณะทางาน
1
- แต่งตั้งคณะทางานศึกษา
1วัน
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่
2
- จัดระบบ/รูปแบบการติดต่อ
1 เดือน
- คณะทางาน
ประสานงาน- จัดทาแผน
จัดระบบ/รูปแบบ และจัดทา
แผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร
3

- ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร ทุก
รูปแบบ
ผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสารและ
วิเคราะห์ประเด็นข่าว แล้วเก็บ - วิเคราะห์ประเด็นข้อมูลข่าวสาร
- เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร
รวบรวมข้อมูล

- เครือข่าย
- เจ้าหน้าที่
- คณะทางาน
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4
5
- นาเสนอแผนการ
ประชาสัมพันธ์/รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์และผล
ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ
วิเคราะห์ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารให้ ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ
7
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
ผลงานของสพป./สพม.
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน
หลายรูปแบบ
ช่องทาง
8
- ติดตามตรวจสอบประเมินผล
ความเข้าใจที่ดีงามได้รับการ
การประชาสัมพันธ์แล้วนามา
สนับสนุนให้สามารถบริหาร
ติดตามประเมินผล
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ลากรให้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ผอ.สพป./สพม.

คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

6

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

- เจ้าหน้าที่
- เครือข่าย
คณะทางาน
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งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัส ดิการที่ดี เกิดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่ วยงานกับ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและระหว่างผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ ว ยกัน มี ห ลั ก ประกัน ได้รับ การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุ ม ถึ ง การด าเนิ น งานด้ านการจั ด สวั ส ดิ ก าร การสงเคราะห์ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการจัด
สวัสดิการภายใน ส่วนราชการ พ.ศ. 2547
4. คำจำกัดควำม
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิต
ทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น และไม่
ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภท
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้ทาข้อตกลงกับ
5.2 วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภ าพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการ
สนับสนุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละโครงการ
5.4 ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข
ของแต่ละโครงการ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการ
ที่เข้าร่วม
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โครงการในแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ
พ.ศ. 2547
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

ศึกษาระเบียบ/แนว
ปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ประเภทต่าง ๆ
วางแผนการดาเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ

เห็นชอบ
เสนอ ผอ.สพป/สพม.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ดาเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
ทุกขั้นตอน
ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ
7. แบบฟอร์มที่ใช้

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

แบบคาขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.
2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง

9. สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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ชื่องำน : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ........ กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสำร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ ได้รับสวัสดิการทีด่ ี เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกัน และมี
หลักประกันได้รับการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีทสี่ มควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและ แนวทางปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิการ
1 วัน
จนท.
ศึกษาระเบียบ / แนว
และสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
ปฏิบัติ เงื่อนไข
2.
วางแผนกาหนดรูปแบบ/ประชาสัมพันธ์
3.

4.

5.

เสนอ ผอ.สพป/สพม
พิจารณา
ดาเนินงานในการจัดหรือให้บริการสวัสดิการ/
สวัสดิภาพและติดตามตรวจสอบรายละเอียดของ
เงื่อนไขของโครงการ

สรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์
ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้
ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
เสนอผู้อานวยการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

1 สัปดาห์

มีรูปแบบการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ถูกต้อง
ครบถ้วน

จนท.
จนท.

1 วัน
จนท.

ประสานงาน และดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการสอดคล้องกับ
ระเบียบ

ตามปฏิทินของ
แต่ละโครงการ

ข้าราชการครูและบุคลากร จนท.
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการและนาปัญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงพัฒนางาน

ตามปฏิทินของ
แต่ละโครงการ

จนท.

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 2.. ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ .ศ.2546
9. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
11. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
13. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
14. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547
15. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17. ระเบียบการตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
18. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549
20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.
2553
21. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.
2553
22. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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23. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
24. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
25. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………………………

