คู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนางานสารบรรณ

นางสาวเมทิวา สาสกุล

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี ันธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้
การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐจึงมีความสาคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มื อ การปฏิ บั ติ ง านกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริห ารจั ด การภาครั ฐ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บ รรลุเป้าประสงค์องค์ก รที่มี คุณภาพสู่ม าตรฐานสากล กลุ่ม อานวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มื อการ
ปฏิบัติงานสารบรรณเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

สารบัญ
หน้า
คานา
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. มาตรฐานงาน
8. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
9. การติดตามประเมินผล
10.ระเบียบและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
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คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพป.ปข.2

เรื่อง งานสารบรรณ
เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่

วันที่บังคับใช้
1. วัตถุประสงค์
คู่มื อ การปฏิบั ติ ง านสารบรรณของส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต 2
ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนินงานตัง้ แต่ การรับ - ส่ง การจัดทาหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และการทาลายหนังสือ
ราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และกลุม่ อานวยการ
3. คาจากัดความ
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
กลุ่ม หมายถึง กลุม่ อานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุม่ นโยบายและแผน กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน
หน่วย หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ My Office
ผู้อานวยการกลุ่ม หมายถึง ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการ สพป.ปข.2
รองผู้อานวยการ สพป.ปข.2
ผู้อานวยการกลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

: รับทราบผลการดาเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอานาจหน้าที่
: ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และเข้าร่วมดาเนินการในฐานะผู้นาองค์กร
: ควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน/ ขั้นตอนการดาเนินงาน เข้าร่วมดาเนินการ และเสนอ
ความเห็นต่อผูอ้ านวยการสานัก
: ดาเนินการตามแผน/ ขั้นตอนการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงานตามกาหนด
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5. ผังกระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ลาดับ
1.

ผังกระบวนการ
ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องศึกษำวิเครำะห์นโยบำย
และข้อมูล

รับหนังสือรำชกำร

2.

รับหนังสือรำชกำร
จำกหน่วยงำน

รับหนังสือจำกระบบ
my office ของรำชกำร

3.

ระยะเวลา
ขั้นตอน
เริ่มต้นสิ้น
5 นาที 1. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป
3 นาที /เรือ่ ง 2. รับหนังสือราชการ
2.1 จากหน่วยงานและบุคคล
ตรวจสอบความถูกต้องจัดส่งให้
กลุ่ม/บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2 รับหนังสือจากสถานศึกษา
ทางระบบ my office และส่งให้
กลุ่มต่างๆ ทางระบบ my office

1 ชั่วโมง
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม

ผู้รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับ

- ผู้อานวยการกลุ่ม
3. การส่งหนังสือราชการ
3.1 รับหนังสือจากกลุ่มงาน - นักจัดการงานทั่วไป
3.2 ตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มต่ำง ๆ
ลงทะเบียนรับ
ส่งไปรษณีย์

4.

สรุปผลกำร
รับ-สงหนังสือ

1วัน

1 วัน

ส่งไปรษณีย์

นักจัดการงานทั่วไป
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.1 งานรับหนังสือราชการ
1.1.1 เจ้าหน้าทีร่ ับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
1.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้องนาเสนอเพือ่ ดาเนินการโดยเสนอให้ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ และผูเ้ กี่ยวข้อง
- กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.3 ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
1.2 การส่งหนังสือราชการ
1.2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ส่งมาเพื่อส่งไปยัง
หน่วยงานนอก
1.2.2 ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
7. มาตรฐานงาน
- อ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือคาอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ดาเนินการให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม
8. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤตของกระบวนการ
(1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
(2) หน่วยงานขาดแนวทางขั้นตอนกระบวนการดาเนินงาน
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
(1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณระบบอีเล็กทรอนิกส์
(2) แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อประเมินองค์กรด้วยตนเองและจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
(4) จัดทาเอกสารคู่มือแนวทางการดาเนินงานสารบรรณเผยแพร่
(5) ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
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9. การติดตามประเมินผล
- ดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้โดยผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุน
- ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
- ประเมินผลจากผลสาเร็จการดาเนินงาน
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า และสนับสนุนโดยใช้ SIPOC MODEL
สาหรับนักจัดการงานทั่วไป
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานสารบรรณ
1. สานักงาน
Suppli
คณะกรรมการ
การศึกer
ษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์
เขต 2/สถานศึกษา
3. หน่วยงาน
ภายนอก

1.ความต้องการ

Input
ของผูร้ ับบริการ
2. ระเบียบงาน
สารบรรณ
3. งบประมาณ
4. ทักษะทาง
เทคโนโลยี my
offiec
5. ระบบ
สนับสนุน
สารสนเทศ
ได้แก่
คอมพิวเตอร์/
เว็บไซต์/โทรสาร

1. ศึกษาวิเคราะห์
Proce
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้ss
อง
2. รับหนังสือ
ราชการ
2.1 จากหน่วยงาน
และบุคคลตรวจสอบ
ความถูกต้องจัดส่งให้
กลุ่ม/บุคคลที่
เกี่ยวข้อง
2.2 รับหนังสือจาก
สถานศึกษาทาง my
officeส่งให้กลุ่มทาง
my office
3. การส่งหนังสือ
ราชการ
3.1 รับหนังสือจาก
กลุ่มงาน
3.2 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
3.3 ส่งไปรษณีย์

1. จานวน
Outpu
หนังสือราชการ
t งให้
ที่รับและส่
กลุ่มงาน/
สถานศึกษา
2 จานวน
หนังสือราชการ
ที่รับจากกลุ่ม
งานและส่งทาง
ไปรษณีย์

1. สถานศึกษา
Custo
2. ผู้บริหาร
mer
สถานศึ
กษา
3. ครูผู้สอน
4. ศึกษานิเทศก์
5. บุคลากรเขต
พื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการประชาสัมพั
มพันธ์

นายจาลอง พึ่งโพธิ์

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้
การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐจึงมีความสาคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มื อ การปฏิ บั ติ ง านกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริห ารจั ด การภาครั ฐ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บ รรลุเป้าประสงค์องค์ก รที่ มี คุณภาพสู่ม าตรฐานสากล กลุ่ม อานวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มื อการ
ปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอำนวยกำร

สารบัญ
หน้า
คำนำ
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดควำม
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6. ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
7. มำตรฐำนงำน
8. แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน
9. กำรติดตำมประเมินผล
10.ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ภำคผนวก

1
1
1
2
3
6
7
7
7
8

1
คู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง กระบวนการงานประชาสัมพันธ์
เอกสารเลขที่

สพป.ปข. 2

แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่

วันที่บังคับใช้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหำรกำรประชำสัมพันธ์ วิเครำะห์ข้อมูลผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้หน่วยงำน บุคลำกร ชุมชนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบทั่วถึงกัน
2. ขอบเขต
ครอบคลุมถึงกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร กำรจัดทำข้อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
3. คาจากัดความ
“กำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์” หมำยถึง กรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร โครงกำรนโยบำย ควำมเคลื่อนไหว
ทำงกำรศึกษำ ทรัพยำกรและกิจกำรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่องค์ควำมรู้และสื่อประชำสัมพันธ์
“ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยถึง สิ่งที่สอื่ ควำมหมำยให้รู้เร่องรำว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรอสิ่งใดๆ ไม่ว่ำกำรสื่อ
ควำมหมำยนั้นจะทำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำ จะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสำ แฟ้ม
รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ไฟล์ภำพ ไฟล์เอกสำร กำรบันทึกภำพหรือกำรบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งทีบ่ ันทึกไว้ปรำกฏได้
“ เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร” หมำยถึง สถำนศึกษำหรือกลุม่ เครือข่ำยสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
“ เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยนอองค์กร” หมำยถึง หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่น องค์กร
ชุมชน สถำนประกอบกำร สื่อมวลชนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“คณะทำงำน” หมำยถึง บุคลำกรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกำรเฉพำะในแต่ละภำรกิจ
“กำรเผยแพร่กจิ กำรและผลงำน” หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริหำรจัดกำรศึกษำและผลงำน
อื่นๆของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้อำนวยกำร สพป.ปข. 2
: รับทรำบผลกำรดำเนินงำน พิจำรณำสั่งกำร มอบหมำยอำนำจหน้ำที่
- รองผู้อำนวยกำร สพป.ปข.2 : ควบคุม กำกับ ติดตำม ให้ควำมเห็นชอบแผน/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
และเข้ำร่วมดำเนินกำรและเสนอควำมเห็นต่อผูอ้ ำนวยกำรสพป.ปข.2
- ผู้อำนวยกำรกลุม่
: ควบคุม กำกับ ติดตำม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผน/
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เข้ำร่วมดำเนินกำร และเสนอควำมเห็นต่อ
รองผู้อำนวยกำร สพป.ปข. 2
- เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
: ดำเนินกำรตำมแผน/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมกำหนด

การวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสุนนโดยใช้ SIPOC MODEL
และการออกแบบกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า โดยใช้ SIPOC MODEL
สาหรับผู้รับบริการ
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์
กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
Supplier

Input

Process

Output

1.สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
2.สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์
เขต 2/
สถำนศึกษำ
3.หน่วยงำน
ภำยนอก

1.ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
2. พรบ.ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร
พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรให้ข่ำวและ
บริกำรข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.
2529 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำร
ประชำสัมพันธ์และ
ให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ.
2525 และที่แก้ไข
5.งบประมำณ
6.ทักษะของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ประสำนงำนและ
ประสัมพันธ์
7.ระบบสนับสนุน
สำรสนเทศ ได้แก่
คอมพิวเตอร์/
เว็บไซต์/โทรสำร

1.ศึกษำวิเครำะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับงำนกำร
ประชำสัมพันธ์และ
ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
2.เขียนโครงกำรเพื่อ
ขออนุมัติ
3.รวบข้อมูล
สำรสนเทศจำกกลุ่ม
งำนและ
บุคคลภำยนอก
เกี่ยวกับสถำนศึกษำที่
ต้องกำรประชำสัมพันธ์
4.จัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ตำม
ลักษณะงำนและข้อมูล
ที่ได้มำ
5.นำเสนอผู้บริหำรให้
ควำมเห็นชอบ
6.ดำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ตำม
ช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่
วำรสำร รำยกำรวิทยุ
เว็บซ์ไซร์ จดหมำยข่ำว
7. ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร
8.จัดทำรำยงำน
สรุปผลกำร
ประชำสัมพันธ์
9.รำยงำนผู้บริหำร
10.แจ้งผลกำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับ
ผู้เกี่ยวข้อง

1.สื่อ
ประชำสัมพันธ์
งำนของ
สพป.ปข.2
สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
วำรสำร รำยกำร
วิทยุ เว็บซ์ไซร์
จดหมำยข่ำว
3. ผู้รับบริกำร
ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรจำกสื่อ
ประชำสัมพันธ์

Custom
1.บุคลำกรใน
er
สังกัด
สพป.ปข.2
2.ประชำชน

4
ผังกระบวนการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
ลาดั
บ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นสิ้น
1 วัน

1.
ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย
และข้อมูล

4.

จัดทำหลักเกณฑ์และรูปแบบกำร
ติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำย
กำรประชำสัมพันธ์

15 วัน

3.รวบข้อมูลสำรสนเทศจำก - นัก
กลุ่มงำนและบุคคลภำยนอก ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถำนศึกษำที่ต้องกำร
ประชำสัมพันธ์

10วัน

4.จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
ตำมลักษณะงำนและข้อมูลที่
ได้มำ

- นัก
ประชำสัมพันธ์

1 วัน

5.นำเสนอผูบ้ ริหำรให้ควำม
เห็นชอบ

3 วัน

6.ดำเนินกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำง
ต่ำง ๆ ได้แก่วำรสำร รำยกำร
วิทยุ เว็บไซต์ จดหมำยข่ำว

- ผอ.สพป.ปข.
2
- รอง ผอ.
สพป.ปข. 2
- ผอ.กลุ่ม
- นัก
ประชำสัมพันธ์
- นัก
ประชำสัมพันธ์

นำเสนอหลักเกณฑ์
รูปแบบกำร
ประสำนงำน

รวบรวมข้อมูล/ประกำศเผยแพร่
ข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ

-นัก
ประชำสัมพันธ์

2.เขียนโครงกำรเพื่อขออนุมัติ - ผอ.สพป.ปข.
2
- รอง ผอ.
สพป.ปข. 2
- ผอ.กลุ่ม
- นัก
ประชำสัมพันธ์

ผู้อำนวยกำรอำนวยกำร

3.

1.ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับงำนกำร
ประชำสัมพันธ์และระเบียบ
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

7 วัน
2.

สำรวจข้อมูลเครือข่ำยกำร
ประชำสัมพันธ์และ
จัดทำทะเบียน

ขั้นตอน

15 วัน

7. ประเมินควำมพึงพอใจของ - นัก
ผู้ใช้บริกำร
ประชำสัมพันธ์

7 วัน

8.จัดทำรำยงำนสรุปผลกำร
ประชำสัมพันธ์

- นัก
ประชำสัมพันธ์

1 วัน

9.รำยงำนผู้บริหำร

- นัก
ประชำสัมพันธ์

7 วัน

10.แจ้งผลกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อง

- นัก
ประชำสัมพันธ์

จัดทำแบบประเมิน

รวบรวมแบบประเมิน
เพื่อสรุปผล

สรุปผลรำยงำนผู้บังคับบัญชำ

ตรวจสอบประเมินผลกำร
ประสำนงำนเครือข่ำยและนำมำ
พัฒนำปรับปรุง

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
1. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อศึกษำวิเครำะห์ ระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง กับกำรกำหนดเครือข่ำยกำร
ประชำสัมพันธ์
2. สำรวจข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยในและภำยนอกองค์กร แล้วจัดทำทะเบียนเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ และระชำสัมพันธ์ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์
3. จัดทำหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับครือข่ำยประชำสัมพันธ์
4. รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
5. นำเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรประสำนงำนให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ
6. วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรพัฒนำสื่อไอที พิจำรณำเลือกสื่อให้ตอบสนองจุดมุ่งหมำย
ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนให้
บุคลำกร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ นักประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำได้ทรำบและนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ติดต่อและส่งข่ำวประชำสัมพันธ์
7. ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้วยเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์
8. จัดบุคลำกรผู้รบั ผิดชอบกำรประสำนงำนและเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์
9. จัดกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์
10. ตรวจสอบประเมินผล กำรประสำนงำน เครือข่ำยประชำสัมพันธ์แล้วนำผลมำวำงแผนพัฒนำปรับปรุงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
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7. มาตรฐานงาน
- อ้ำงอิงเกณฑ์มำตรฐำนตำมคู่มือคำอธิบำยตัวชี้วัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553
- ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกำหนดระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม
8. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤตของกระบวนการ
(1) หน่วยงำนขำดบุคลำกรทีป่ ฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์
(2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนยังไม่ทันสมัยเนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
(1) จ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัตงิ ำนด้ำนประชำสัมพันธ์
(2) จัดหำงบประมำณเพื่อจัดหำเครื่องมือกำรปฏิบัตงิ ำนที่ทันสมัย
9. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด
-ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เป็นไปตำมแผนประชำสัมพันธ์
-ร้อยละควำมสำเร็จของกำรรับส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
- ร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
เกณฑ์
-ร้อยละ 50 -60
มีค่ำที่เท่ำกับ 1
-ร้อยละ 61 -70
มีค่ำที่เท่ำกับ 2
-ร้อยละ 71 -80
มีค่ำที่เท่ำกับ 3
-ร้อยละ 81 -90
มีค่ำที่เท่ำกับ 4
-ร้อยละ 91 -100 มีค่ำที่เท่ำกับ 5
กลวิธี
- สำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรโดยกำรใช้แบบประเมิน
- สรุปผลกำรรำยงำนกำรประชำสัมพันธ์
- สำรวจข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ ผยแพร่ทำงสื่อสิ่งพิมพ์
10. ระเบียบและเอกสารที่เกีย่ วข้อง
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2529 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 2525 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวพัชรา คูหาพูนสุข
เกตุธิโภค
นายอนุพล

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึ
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนา
ระบบราชการมี ป ระสิท ธิภาพและยั่ง ยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครั ฐจึง มี
ความสาคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา จัด ท าขึ้น เพื่ อให้ผู้ รับ ผิ ดชอบและ
เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นาองค์ก รและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บ รรลุเป้าประสงค์องค์ก รที่ มี
คุณ ภาพสู่ม าตรฐานสากล กลุ่ม สนั บ สนุน และพัฒ นาวิชาการหวัง เป็น อย่างยิ่ง ว่า คู่ มื อการปฏิบัติ งานมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
1. วัตถุประสงค์

1

2. ขอบเขต

1

3. คาจากัดความ

1

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3

5. ผังกระบวนการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

4

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4

7. มาตรฐานงาน

5

8. จุดวิกฤติและแผนรองรับความฉุกเฉิน

5

9. การติดตามและประเมินผล

6

10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6

ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงาน
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เรื่อง
เอกสารเลขที่
วันที่บังคับใช้ 2560

มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แก้ไขครั้งที่
หน้า

ฉบับที่

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผูร้ ับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ขอบเขต (Scope)
3.1 บริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มผี ลงานที่แสดงความสาเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึน้ หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทัง้ การให้บริการ
3.2 กาหนดผู้รบั ผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มทีเ่ กี่ยวกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา”หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
“คณะทางาน”หมายถึง กลุม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้ปฏิบัตหิ น้าที/่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที/่ งานที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก”หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง”หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุม่
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน
“การบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม
ภารกิจทีเ่ กี่ยวข้องในกลุ่มทุกกลุ่มของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
“การจัดทารายงานการประเมินตนเอง” หมายถึง การจัดทารายงานการประเมินตนเองของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและกลุ่มทุกกลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2
“หน้าที”่ หมายถึง สิ่งที่ทกุ คนต้องจายอมกระทาโดยภาระจายอมอาจเป็นไปตามกฎศีลธรรมหรือกฎข้อตกลง
“ความรับผิดชอบ”หมายถึง หน้าทีป่ ระจาของแต่ละบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานและหน้าที่โดย
เฉพาะที่ได้รบั มอบหมายให้ดีทสี่ ุดตามความสามารถของตน
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“กระบวนการ”หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่
ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
“การกากับดูแลตนเองที่ด”ี หมายถึง การจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการ
ดาเนินการของส่วนราชการรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่างๆของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ
การกากับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุมการอธิบายถึงวิธีการกาหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร้าง
หลักประกันด้าน
1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
2) ความรับผิดชอบด้านการเงินและการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) การป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
“การบรูณาการ”หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการข้อมูลและสารสนเทศการ
ตัดสินใจทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรการปฏิบัติงานผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ทสี่ าคัญ
ของส่วนราชการ
“องค์การแห่งการเรียนรู”้ หมายถึง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทีป่ ฏิบัติหน้าที่บน
พื้นฐานของการเรียนรู้ (Learning Base)
“มาตรฐาน” หมายถึง สิง่ ที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่รบั รองกันทั่วไป, สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนดทัง้
ในด้านปริมาณและคุณภาพ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รับทราบผลการดาเนินงาน พิจารณาสัง่ การ มอบหมายอานาจหน้าที่
4.2 รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการดาเนินงาน และเข้าร่วม ดาเนินการและ
เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการ สพป.ปข. 2
4.3 ผู้อานวยการกลุ่ม
ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน ขั้นตอนการดาเนินงาน และเข้าร่วม
ดาเนินการและเสนอความเห็นต่อรองผู้อานวยการ สพป.ปข. 2
4.4 เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบ
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
สร้างทีมงานเพื่อมอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
คณะทางาน ผู้รบั ผิดชอบขับเคลื่อน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้จัดทา
รูปเล่ม พร้อมประเมินตนเอง เพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลจาก สพฐ.
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5. ผังกระบวนการสนับสนุนงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับ
1.

2.

ผังกระบวนการ
บุคลากรในสังกัด
ศึกษา วิเคราะห์การ
บริหารจัดการ
มาตรฐาน
สร้างทีมงาน มอบหมายความ
รับผิดชอบสื่อสาร สร้างความรู้ ความ
เข้าใจกาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย

3.
ผอ.สพป.พิจารณา
4.

5.

6.

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเมินตนเองและจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

ระยะเวลา
เริ่มต้นสิ้น

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สพป.ปข.2 กาหนดให้มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นวาระ
ร่วมกันของทุกกลุ่มงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการดาเนินงานไป
อย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและ
การบูรณาการการดาเนินงาน
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจ กาหนดให้มผี ู้
กากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
เสนอ ผอ.สพป.ปข.2 เพื่อแต่งตัง้
คณะทางานในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

ประชุมคณะทางานที่ได้รบั การแต่งตั้ง
เพื่อจัดทามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประชุมคณะทางานเพือ่ ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง
สรุปผลการดาเนินงานการประเมิน
ตนเองของสพป.ปข.2 เพื่อรองรับการ
ติดตามของสพฐ.

บุคลากรในสังกัด

นักจัดการงานทั่วไป

บุคลากรในสังกัด

ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป.
ผอ.กลุ่ม
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไป

คณะทางาน

นักจัดการงานทั่วไป
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กาหนดให้มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นวาระร่วมกันของทุกกลุม่ งาน โดยมี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มีการดาเนินงานไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วมและ
การบูรณาการการดาเนินงาน
2. กาหนดแผนการดาเนินงานและกรอบความคิดที่ใช้ในการประเมินตนเอง
กาหนดให้มผี ู้กากับดูแลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และจัดทาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้ และ
แต่งตั้งคณะทางานผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ และผูจ้ ัดเก็บข้อมูลประเด็นการพิจารณา ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับการประเมินตนเอง
สร้างความรู้ความเข้าใจการดาเนินงานตามมาตรฐานให้บุคลากรตระหนักในภารกิจทีจ่ ะต้องดาเนินการให้
ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง (Stake holder) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือเพื่อระดมทรัพยากร
4. ดาเนินการส่งเสริมการประเมินตนเองแก่กลุ่มบุคลากรในสานักงาน โดยคณะกรรมการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่จัดตั้งขึ้น
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล และบูรณาการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กับคา
รับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพในการนาสู่การปฏิบัติทกุ ระดับของส่วน
ราชการ และหน่วยงานในสังกัดและจัดทาแผนงาน โครงการสนับสนุนทุกตัวบ่งชี้
5. ติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กาหนดให้มกี ารตรวจติดตามผลและเร่งรัดการดาเนินงานตามมาตรฐาน รายตัวตัวบ่งชี้ รวบรวมเอกสาร
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและนามากาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามภาคสนาม
ประเมินผลการประเมินตนเองของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
และประกาศผลการดาเนินงาน ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบและพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ต่อไป
7. มาตรฐานงาน
- ประกาศ สพฐ. เรื่อง มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
- มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
8. จุดวิกฤติและแผนรองรับความฉุกเฉิน
จุดวิกฤติของกระบวนงาน
- ส่งเครื่องมือในการประเมินตนเองไม่ตรงตามกาหนด
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- ประสานเป็นการภายใน โดยการใช้โทรศัพท์ติดต่อ
- ติดต่อประสานด้วยตนเอง
9. การติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.
2553
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
- มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ควบคุมภายใน

นางสาวสุพัตรา ตราทอง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความสาคัญที่
บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ อ งค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพสู่
มาตรฐานสากล กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติ งานกระบวนการควบคุมภายใน
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานควบคุมภายใน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ
ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2. เพื่อให้มมี าตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการผละการกากับ
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
4. เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อ
เวลา และเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน
4.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
4.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องทุกดระดับ นามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจของงาน
4.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดและนาผลไปปรับปรุง แก้ไข
พัฒนางานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
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5. Flow chart การปฏิบัติงาน
วิเครำะห์ภำรกิจของ สพป.เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรวำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน
ไม่เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงระบบและ
จัดทำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน

กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
และ
ระบบกำรควบคุม
ภำยใน
บุคลำกรทุกระดับนำมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน

เสนอ ผอ.สพป.
เห็นชอบ

ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรควบคุม
ภำยในและปรับปรุงตำมแผนกำรควบคุมให้เหมำะสม
อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนือ่ ง

กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรแผนกำรปรับปรุงและควบคุมภำยในที่ได้
จัดวำงระบบไว้
สรุปและรำยงำนผลกำร
ควบคุมภำยใน ให้ สพฐ./
คตง. อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ

6. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

คู่มือการปฏิบัติงาน
คารับรองการปฏิบัติราชการ

นางสาวพัชรา เกตุธิโภค

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความสาคัญที่
บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ อ งค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพสู่
มาตรฐานสากล กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3. ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบและแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร.
และ กพร.สพฐ. กาหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัตงิ าน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (PSA)
4.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
4.3 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผรู้ ับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุ
เป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4.4 สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ ทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึง
แนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs Template)
4.5 ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด

5. Flow chart การปฏิบัติงาน
เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน ศึกษำ
วิเครำะห์แนวทำงและกรอบกำร
ประเมินปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง

เจ้ำหน้ำที่/ คณะทำงำน ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดทีมงำนแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน
เกณฑ์กำรให้คะแนนและค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSI)

ผอ.สพป.
วินิจฉัย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน
-มอบหมำยคณะทำงำน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและ ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
-จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน ข้อมูลปีฐำน (based lines) เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบกำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำย
สำหรับตัวชี้วัด
-สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผูร้ ับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร
-คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนกำหนด
-ผอ.สพป. จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ สถำนศึกษำ เลขำธิกำร
กพฐ.
-ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรำยงำนผลตำมที่ สพฐ.กำหนด
-ตรวจสอบผลกำรรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
-สรุปรำยงำนผล
เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน ศึกษำ/วิเครำะห์
วิจัย นำผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) เป็นข้อมูลฐำน
(Based Line Data)

6. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามแบบที่ สพฐ.กาหนด
7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง
7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2553
7.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
7.6 แนวทางการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงอาคารสถานที่

นายโสภณ
ดผ่์ อง
นายจาลอง พึผุ
่งโพธิ

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒ นาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความสาคัญที่
บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ าประสงค์ อ งค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพสู่
มาตรฐานสากล กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานปรับปรุง
อาคารสถานที่เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานทีท่ ี่มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย และผู้รบั บริการมีความประทับใจ และพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับภูมทิ ัศน์ของสถานที่
ทางานเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน เป็นสถานที่ทางานที่น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน
4.2 วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ (Master plan) การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตทีส่ อดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. และมาตรการประหยัดพลังงาน
4.3 ดาเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่วางแผนไว้ที่กาหนด
4.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
4.5 นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

5. Flow chart การปฏิบัติงาน
-สำรวจรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
-ศึกษำมำตรกำรแนวปฏิบัติกำรประหยัดพลังงำน

คณะทำงำนวำงแผนปรับปรุง/พัฒนำอำคำรสถำนที่
สิ่งแวดล้อม/กิจกรรม 5 ส./กำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำน

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.อนุมัติ
แผน/คำสั่ง
มอบหมำยงำน

เห็นชอบ

กำรดำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำอำคำรสถำนที่สภำพแวดล้อม
งำนตำมแผนที่กำหนดและมำตรกำรประหยัดพลังงำน

ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรำยงำน/นำเสนอแนวทำง
กำรปรับปรุง/พัฒนำงำน

6. แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
6.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
6.3 แบบรายงานการดาเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง
7.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
7.2 แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส.
7.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย

นายโสภณ
ดผ่มอ
นางศิรกานต์ ผุศรลั
ภ์ ง

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การพัฒนาระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีความสาคัญที่
บุคลากรในองค์กรต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ก รและพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ อ งค์ ก รที่ มี คุ ณ ภาพสู่
มาตรฐานสากล กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานรักษาความ
ปลอดภัยเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

1.ชื่อกระบวนงาน
งานรักษาความปลอดภัย
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีก่ าหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหาย มีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสาคัญของส่วนราชการ เพือ่ ให้มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รบั ผิดชอบทีส่ าคัญ คือผู้ปฏิบัตงิ านทุกคนทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในองค์กร โดยต้องมี
การควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4.2 กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่ าชการตามระเบียบ
4.3 ดาเนินงานตามแผนทีก่ าหนดและประชุม ซักซ้อม ชี้แจงสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4.4 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
4.5 กาหนด มอบหมายงานในหน้าที่ โดยให้มผี ลชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการจัดเอกสาร
บันทึกเป็นหลักฐาน
4.6 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา

5. Flow chart การปฏิบัติงาน
คณะทำงำนศึกษำ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

กำหนดแผน รูปแบบกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่
รำชกำร

เสนอแผน รูปแบบ กำรรักษำควำม
ปลอดภัย ให้ ผอ.สพป. พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ

กำหนด/มอบหมำยหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบให้บุคลำกร
ปฏิบัติ

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย

ดำเนินกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมแผนและรำยงำนตำมทีร่ ะเบียบ
กำหนด

ติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

6. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
7. เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานยานพาหนะ

นางสาวสุ
นายอนุ
พพลัตราคูตราทอง
หาพูนสุข

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี ันธ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กรที่ช่วยผลักดันให้การ
พัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กระบวนการดาเนินงานพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จึง มี ความส าคัญ ที่ บุค ลากรในองค์ ก รต้อ งเรียนรู้และท าความเข้าใจขั้น ตอนและวิธีก ารปฏิ บัติ เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบและผูเ้ กีย่ วข้องกับงานยานพาหนะ
ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพั ฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์องค์กรที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กลุ่มสนับ สนุนและ
พัฒ นาวิชาการหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า คู่มื อการปฏิบัติงานกระบวนงานยานพาหนะเล่ม นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการดาเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัดการภาครัฐได้อย่างถูก ต้องและมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มอานวยการ

สารบัญ
หน้า
คานา
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
7. มาตรฐานงาน
8. ตัวชี้วัด
9. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
10. การติดตามประเมินผล
11.ระเบียบและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
3
3
3
3
3
4

1
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานยานพาหนะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เรื่อง กระบวนการงานยานพาหนะ
เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่

วันที่บังคับใช้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ และผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการ
บริการที่ดี และยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสมมีสภาพพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
2. ขอบเขตของงาน
การวิเคราะห์ภารกิจ สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ภารกิจที่ มีความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการ
สาหรับ ผู้บริห ารของส านักงานเขตพื้นที่และบุคลากรของสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การ
ควบคุม ตรวจสอบสภาพบารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
3. คาจากัดความ
3.1 ยานพาหนะ คือ รถยนต์ส่วนกลางทีจ่ ัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
3.2 บุคลากร คือ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ หัวหน้างาน หมายถึง หัวหน้างานยานพาหนะ พขร. หมายถึง พนักงานขับ
รถ และเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้รบั ผิดชอบมอบหมาย
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้อานวยการ สพป.ปข. 2
: รับทราบผลการดาเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอานาจ
หน้าที่
- รองผู้อานวยการ สพป.ปข.2 : ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบแผน/ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และเข้าร่วมดาเนินการ และเสนอความเห็นต่อ
ผู้อานวยการ สพป.ปข. 2
- ผู้อานวยการกลุม่
: ควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน/ ขั้นตอนการดาเนินงาน เข้าร่วมดาเนินการ และเสนอ
ความเห็นต่อรองผูอ้ านวยการ สพป.ปข. 2
- เจ้าหน้าที่ยานพานะ
: ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการใช้ยานพาหนะ บริการการใช้
ยานพาหนะ สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผล
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ผังกระบวนการสนับสนุนงานยานพาหนะ
ลาดับ

1.

2.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นสิ้น

ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้
-เจ้าหน้าที่
พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

1 วัน

จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การ
บารุงรักษา การให้บริการรวมทั้งการ
จัดทาเอกสารคู่มือประจารถ

ผู้ขอใช้รถ/เจ้าหน้าที่
ห้วหน้ายานพาหนะ/
ผอ.กลุ่ม

1 วัน

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้
พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้
น้ามันส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้น้ามัน
จากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

การขออนุมัติผุ้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
ตามลาดับ

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

10วัน

ผู้ควบคุมจัดหารถ และแจ้งผู้ใช้บริการ
พนักงานขับรถยนต์

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

1

วัน

ควบคุมให้พนักงานขับรถยนต์ดูแล
บารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงต่อไป

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

1

วัน

นาผลการดูแลบารุงรักษา การตรวจ
สภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะ
ส่วนกลางเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงต่อไป

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

1

วัน

สรุปผลการดาเนินทั้งหมด

เจ้าหน้าที่/หน.
ยานพาหนะ

-จำแนก/จัดกลุ่มพำหนะส่วนกลำง

ประชุมกาหนดหลักเกณฑ์ การขอใช้น้ามัน

15
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ผู้รับผิดชอบ

10 วัน
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา

3

ขั้นตอน

นาที

เสนอขออนุมัติ

ดำเนินกำร

4.
นำผลกำรดูแลบำรุงรักษำกำร
ตรวจสภำพประเมินผล
ประสิทธิภำพพำหนะ
ส่วนกลางเพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงต่อไป

รำยงำนกำร

ดาเนินงาน

สรุปรำยงำน

3
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะ
6.1 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2. จาแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบารุงรักษาการให้บริการ
รวมทั้งการจัดทาเอกสารคู่มือประจารถและขออนุญาตชาระภาษีรถยนต์
3. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ามันส่วนกลางหรือกรณีที่ต้อง
ใช้น้ามันจากแผนงาน/โครงการทีเ่ กี่ยวข้อง
4. กาหนดผูร้ ับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่ง
ซ่อม พร้อมทัง้ รายงานผู้มอี านาจทราบตามลาดับ
5. กาหนดสถานทีเ่ ก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในทีป่ ลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบกรณีขออนุญาต
นาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดาเนินการตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
6.2. ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
1. พิจารณาการขออนุมัติการใช้รถยนต์
2. ควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุนการขอใช้รถยนต์และให้ความเห็นชอบเสนอความเห็นต่อผู้อานาจ
6.3 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
1. พิจารณาอนุมัติการขอใช้รถยนต์
2. ควบคุม กากับ ติดตาม ให้ความเห็นชอบในการขอใช้รถยนต์ ขั้นตอนการดาเนินงาน และเสนอ
ความเห็นต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
1. พิจารณาอนุมัติการขอใช้รถยนต์
2. รับทราบผลการดาเนินงาน พิจารณาสั่งการ มอบหมายอานาจหน้าที่
7. มาตรฐานงาน
7.1 เป็นไปตามความต้องการของผูร้ ับบริการ
7.2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอใช้น้ามันเชื้อเพลิง
8. ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานยานพาหนะ
9. แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤตของกระบวนการ
(3) หน่วยงานขาดบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถ
(4) พนักงานขับรถขาดสานึกในการปฏิบัตงิ านว่าต้องรับผิดชอบอย่างไร
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
(3) จ้างพนักงานขับรถ
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10. การติดตามประเมินผล
- สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริการโดยการใช้แบบประเมิน
- สรุปผลการรายงานการใช้ยานพาหนะ
11. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แบบฟอร์มการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

