คูมือปฏิบัติงาน
ของ
นางนันทนา ภิรมยภู
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

1. ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง
ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
มัธยมศึกษา หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
“เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1 สํารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการในการปรับปรุงภูมิทัศน
พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนสถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
5.2 วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทศั นภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตสอดคลอง
กับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค
ตามแผนและมาตรการที่กําหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สํารวจรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทํางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม
/กิจกรรม 5 ส.
/กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ผอ.สพป./สพม.

ไมเห็นชอบ

อนุมัติแผน/คําสั่งมอบหมายงาน

เห็นชอบ

การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอม
งานตามแผนที่กําหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สรุปรายงาน /นําเสนอแนวทาง
ปรับปรุง /พัฒนางาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
41
กลุมอำนวยการ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน/นําเสนอ
แนวทางแกไข/พัฒนา

ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดลอม และมาตรการประหยัดพลังงาน

ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพัฒนา
สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กําหนด

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมสี วนไดสวน
เสียสรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนางาน
เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติมทุกฉบับ 2. มาตรการประหยัดพลังงาน
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ.กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ
ผอ.สพป./สพ
ม.

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม

15 วัน

ภายในเวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด
ประหยัดพลังงานไดตาม
เปาหมายที่กําหนด

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา........... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มสี ภาพแวดลอมนาอยู นาทํางาน และผูม ารับบริการมีความประทับใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
1. สํารวจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ความตองการ /
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความจําเปนในการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาสภาพแวดลอม
30 วัน
เปนสถานที่ มี
สํารวจความ คิดเห็นตองการ
/จําเปนและมาตรการประหยัด
ของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมนาอยู นา
พลังงาน
ความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบตั ิงานใหสํานักงานเปน
ทํางาน และผูมารับบริการมี
สถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ความประทับใจ
2.
วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ(Master Plan) ปรับปรุง
7 วัน
วางแผนแมแบบ (Master Plan)/ กําหนด
อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดลอมรวมถึงกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.
บันทึกเสนอให ผอ.สพป./ สพม. อนุมัติแผน มาตรการ
3 วัน
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารอาคารสถานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเปนสวนสําคัญในการที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขอใชอาคารสถานที่ของหนว ยงาน
ภายในสํานักงานและองคกรหรือบุคคลภายนอกดวย (ถามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให ปลอดภัย
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ใหรับผิดชอบ
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริการ
อาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“พนักงานทําความสะอาด ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใชอาคารสถานที่
ของสวนราชการ
5.2 จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่
5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใชอาคารสถานที่
5.4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศนตามที่ไดวางแผนไว
5.5 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
5.6 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและพัฒนางานการบริการอาคาร
สถานที่
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

คณะทํางานจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ การขอใชอาคารสถานที่และ
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทํางานแตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูรับผิดชอบ /สื่อสาร

ไมเห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.
อนุมัติแผน /คําสัง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

การดําเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน /นําเสนอ
แนวทางแกไข /พัฒนางาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบขออนุญาตใชหองประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45
กลุมอำนวยการ
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สรุปรายงาน/
/นําเสนอแนวทาง
แกไข/พัฒนา

ดําเนินการตามแผน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูร บั ผิดชอบ / สื่อสาร

วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง

สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและ
พัฒนางาน

ดําเนินการตามแผน / ปรับปรุงภูมิทัศนตามทีไ่ ดรับอนุมัติ

จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาด
และการขอใชอาคารสถานที่
ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิแผนการดําเนินงาน และคําสั่ง
มอบหมายงาน

จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

1 สัปดาห

2 ชั่วโมง

2 วัน

2 วัน

อาคารสถานทีส่ ะอาด
เรียบรอยพรอมใชงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร :

เจาหนาที่

บุคลากรของ
สพป. / สพม.

จนท.

จนท.

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
จนท.

หมายเหตุ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 2. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
7 วัน
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขอ
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
อนุญาตใชอาคารสถานที่ของสวนราชการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเปนงานสําคัญของสวนราชการ เพื่อใหมีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการซึ่งผูรับผิดชอบที่สําคัญ คือผูปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่
ในองคการ โดยตองมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝาระวังหรือแจงเตือน เตือนภัย แกไขป ญหา
ในเรื่องทรัพยสิน บุคคล ของทางราชการใหมีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัย
จากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสรางความตระหนัก ซักซอมความเขาใจในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายหนาที่ใหชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร เปนคําสั่ง
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัย มีประสิ ทธิภ าพ มีการประเมินผลและรายงานผลตอผู บัง คับ บัญชา
อยางสม่ําเสมอ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทํางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวของ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา ใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

กําหนด/มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกําหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบบันทึกการอยูเวรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4.

3.

2.

กําหนด/มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรไดปฏิบัติ

เสนอ แผนการรักษา
ความปลอดภัยให
ผอ.สพป./สพม.ให
ความเห็นเห็นชอบ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

1 วัน

ออกคําสั่งแตงตั้งเพื่อมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ นวยงานกําหนด

3 วัน

1 วัน

ความ

นําเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

จัดทําแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงคของกระบวนงาน
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะหระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห
คณะทํางาน
1.
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ศึกษาระเบียบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหนาที่ชัดเจน

รักษาความปลอดภัยที่
ถูกตองตามระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีคณะทํางานถูกตอง
ครบถวน

คณะทํางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ผอ.สพป./
สพม.

หมายเหตุ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบทีร่ ะเบียบกําหนด
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยใหเปนไปตามแผนและระบบงานที่กําหนด นํามา
พัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

ผูไดรับมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กําหนด

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

การตัดสินใจ

เดือนละครั้ง

ทุกวัน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอยางมีคุณภาพ

คณะทํางาน

มีบุคลากรรับผิดชอบที่ บุคลากรที่
ชัดเจน
ไดรับการ
แตงตั้ง

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอ)
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงคของกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพยสินของทางราชการ ไมใหเกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยูและมีความปลอดภัย สามารถใชงานและปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสรางจิตสํานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่เกีย่ วกับ การรักษา
มีวัสดุอุปกรณ ครุภณั ฑ เจาหนาที่
5.
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1 สัปดาห
ทีเกี่ยวของครบมีคุณภาพ ผูรับผิดชอบ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงสราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบท การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และวิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบโครงสราง การแบง
สวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน
กลุมงานภายใน
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหนาภายในสวนราชการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผูอํานวยการ
กลุมอํานวยการ ผูอํานวยการกลุมบริ หารงานบุคคล ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หัวหนากลุมนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน และผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง องคคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจหนาที่ให
ความเห็นชอบการแบงสวนราชการเปนกลุมงานภายในกลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง คณะทํางานที่ผูอํานวยการสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้ง /มอบหมายใหวิเคราะห การกําหนด/แบงส วนราชการภายในสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ติดตามประเมินผล
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ/ผูทไี่ ดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงาน
/วิเคราะหการกําหนด/แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงสราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการ
การแบงสวนราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบทการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวนราชการ
เปนกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจงกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร
5.4 ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
5.6 วิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบโครงสราง การแบง
สวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน
กลุมงานภายใน
5.7 ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางานเจาหนาที่
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ภารกิจและจัดทํา
ขอเสนอ/ ปรับปรุง

ไมเห็นชอบ

กพท. พิจารณา

เห็นชอบ
เจาหนาที่คณะทํางาน
- จัดทําประกาศ
- แจงผูเกี่ยวของ
- ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
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7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
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ศึกษา/สังเคราะห
ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

วิจัย /ประเมินผล

บริหารจัดการตามโครงสรางที่ปรับปรุง

ประกาศการแบงสวนราชการ

กพท.พิจารณา

ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบงสวน
ราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบทการบริหาร

ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

2 สัปดาห

2 เดือน

1 วัน

2 วัน

2 สัปดาห

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

- ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสถานศึกษาทราบ
- ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสราง
การแบงสวนราชการที่กําหนด
- วิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบโครงสราง การแบงสวนราชการ ของ
สพป./สพม. และการแบงสวนราชการเปนกลุม งานภายใน

นําเสนอ กพท. พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวน
ราชการเปนกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงกลุม บริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร

ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการภายใน
ที่สอดคลองกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม.

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

5.

4.

3.

2.

เจาหนาที่/
คณะทํางาน

เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่/
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่

หมายเหตุ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

ประกาศการแบงสวน
ราชการ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห
คูมือการปฏิบตั ิราชการ
ศึกษา วิเคราะห
หนาที่ความรับผิดชอบโครงสรางการแบงสวนราชการ ของ
สํานักงานเขต
ตรวจสอบ ภารกิจ
สพป./สพม.ที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสราง
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
3. ขอบเขตของงาน
การใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึง
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง ” หมายถึง กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
หนวยตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“ผูรับบริการ ” หมายถึง เจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
“ผูมสี วนไดสวนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพ
การใหบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะหภารกิจ กําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม
2. มีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชอง
ทางการสื่อสารดังกลาว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย
โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
4. สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
5. ดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน
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6. วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ
กลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ
7. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน
โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน เจาหนาที่ ศึกษา วิเคราะห
วางแผน พัฒนาคุณภาพ การใหบริการ

ไมเห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม วินจิ ฉัย

เห็นชอบ
เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒนา ชองทางสื่อสาร รับฟงความคิดเห็น / ความตองการกลุม ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย
- สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
- การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
-กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
สรุปผลการดําเนินงาน/วิจยั /รายงานผลการดําเนินงาน

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
- ศึกษา / สังเคราะห ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ เพือ่ เปนขอมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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6.

5.

4.

3.

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

สรางเครือขายและจัดกิจกรรม

พัฒนาระบบรวบรวมและจัดการขอรองเรียน

กําหนดชองทางรับฟงที่หลากหลาย

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

กําหนดชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบ การบริการตาง ๆ โดยแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทาง การสื่อสารดังกลาว
พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมี การกําหนด
ผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองตอ ความตองการของ
ผูรับรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที
สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ
ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
วิเคราะหภารกิจ กําหนดกลุมผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวน
3 วัน
วิเคราะหกาํ หนดกลุม
เสียตามพันธกิจเพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม
ไดสวนเสีย
2.
นําเสนอ ผอ. สพป. /สพม.พิจารณาใหความเห็นชอบ ลง
2 วัน
นามคําสั่ง/มอบหมายงาน

มีทะเบียนเครือขาย /
กิจกรรม
นําขอเสนอแนะของการมี
สวนรวมไปกําหนดแผน
ปรับปรุง/พัฒนางาน

1.กําหนดชองทางไมนอย
กวา 5 ชองทาง
2.นําขอรองเรียนจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
มีแผนปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ขอมูลกลุมผูรบั บริการ /ผูม ี
จนท./
สวนไดเสีย ที่สอดคลอง คณะทํางาน
กับภารกิจองคกร
จนท.

รหัสเอกสาร
หมายเหตุ
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สังเคราะหขอมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปน
ขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

10.

จนท./
คณะทํางาน
จนท./
คณะทํางาน

รายงานการวิจยั

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

จนท./
คณะทํางาน

Micro Planning
การบริการที่มีคณุ ภาพ /
ลดขั้นตอน /
การประชาสัมพันธ

นําผลการประเมินไป
วิเคราะห SWOT จัดทํา
Micro Planning

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จนท./
คณะทํางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
เอกสารรายงานผล
ความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจ

รหัสเอกสาร

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
7.
วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผล
วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
ไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวน
ราชการ
8.
กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลว
กําหนดมาตรฐาน ลดขั้นตอนการใหบริการ
เสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ
หรือคูมือ การติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการ
และผูม ีสวนได สวนเสียทราบ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
สรุปผล / วิจยั /รายงานผล
ในการรับบริการ
9.
สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สามารถบริ ห ารจั ด การตามภารกิจ ไดม าตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบงชี้ คือ
- มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติจนบรรลุเปาหมายและสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน
ชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง
- มาตรฐานที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูการเปนมืออาชีพ
- มาตรฐานที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ในการจัดการศึกษา
3.2 กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของแตละกลุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน”
หมายถึง กลุมงาน บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบตามภารกิจของแตละมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
มาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบงชี้
“เจาภาพหลัก” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“ เจาภาพรอง” หมายถึง กลุมบริหารงนบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา กลุมนิเ ทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบตามภารกิจแตละมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง
การจัดทํารายงานประเมินตนเองชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุมอํานวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิ ดชอบบริห ารจัดการ ดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแตละกลุมที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสํา นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และ
ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คณะทํางาน กําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลองกับบริบทสํานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา นโยบายเปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)
และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย นําผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอมูลยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน(Based Line Data)
สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ /คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑและ
วิธกี ารประเมินผล
- สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง
ระบบ
- สือสาร เพือใหคณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทํางานกําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลองกับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเปาหมาย สพฐ.
ผอ.สพป/สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
เจาหนาที่ / คณะทํางาน
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
- ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)

เจาหนาที่ /คณะทํางาน
- นําผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feed back)ขอมูลฐาน (Based
Line Data) สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย/
รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.6 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูร ับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
1 สัปดาห
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการ
การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ
คณะทํางาน
บริหารจัดการมาตรฐานสํานักงาน
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.
นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วัน
จนท.
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
3.
สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
1 สัปดาห
จนท. /
สรางทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
จัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
คณะทํางาน
การศึกษาทั้งระบบ
สื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ
4.
สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ และบุคลากรมี
1 สัปดาห
จนท.
ความรูความเขาใจ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญ
ของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กํ
า
หนดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
/เป
า
หมาย
5.
คณะทํางาน กําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลอง
3 สัปดาห
จนท. /
กับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเปาหมาย
คณะทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
6.
คณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
สํานักงานเขตพื้นที่
จนท. /
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
การศึกษาบริหารจัด
คณะทํางาน
การศึกษาไดมาตรฐาน
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สังเคราะหขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ

ศึกษา วิเคราะห วิจัย /รายงานผล

ศึกษา วิเคราะห วิจัย นําผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขอมูลยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน
(Based Line Data) สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหาร
จัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการ
พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังเคราะหผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุง /พัฒนา
1 เดือน

เอกสารงานวิจยั

จนท. /
คณะทํางาน

1 หนา)

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน

9.

8.

ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
1 เดือน รายงานการประเมินตนเอง
จนท. /
7.
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self
คณะทํางาน
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของ
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
ตนเอง(Self Assessment Report :SAR)
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน : งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ปฏิบั ติราชการประจํ าป โดยมีกรอบและแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมายใหขับเคลื่อนงานคํารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนน
และคาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
2. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อให
ผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจาภาพหลัก และเจาภาพรอง ดําเนินการสื่อสารเพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สงผลตอการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ทุกคนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template)
5. เจาภาพหลั กและเจ าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบั ติงานกําหนด
6. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรใน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือผูวาราชการจังหวัด (ถามี)
7. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถามี) กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจาหนาที/่ คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห แนวทางและกรอบการประเมิน
ปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห กําหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนนและคาเปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (PSA)
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เจาหนาที / คณะทํางาน
- มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและ ผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อใหผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัด
- สื่ ่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรบั ผิดชอบ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบตั ิงานกําหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ.
- ผูรับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ.กําหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล

เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา /วิเคราะห
วิจัย นําผลการปฏิบัติราชการ เปนขอมูล
ยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน
(Based Line Data)
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบตามที่ สพฐ.กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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6.

5.

4.

3.

2.

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

สื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines)

สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผรับผิดชอบตัวชี้วัด

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อให
ผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรบั ผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สงผลตอการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรทุกคน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ
การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template
คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด

นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด

3 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

2 วัน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่กําหนด

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑการให
1 สัปดาห
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการ
คะแนนและ คาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
คณะทํางาน
ปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนนและ
คาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ
หมายเหตุ
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สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม

สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ...........

10.

9.
1 เดือน

1 เดือน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
7.
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอตกลง
1 วัน
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผูวาราชการจังหวัด (ถามี)
8.
ผูรับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
รอบ 6 เดือน
ศึกษา วิเคราะห วิจัย /รายงานผล
เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถามี) กําหนด
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หมายเหตุ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
จนท.

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษานํ าไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
4. คําจํากัดความ
“การพัฒนาองคการ” หมายถึง ความพยามยามอยางมีแผนและตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค การ ทั้ ง นี้ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบและสนั บ สนุน จากผู บ ริห ารระดั บสู ง ตอ งใช
เครื่องมือและเทคนิคดานพฤติกรรมศาสตร ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแกปญหาเปนแมแบบ
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนําหลักเกณฑ
และแนวทางการบริหารองคการที่เปนเลิศ ซึ่งไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลกมาประยุกตใชพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองคการดวยตนเองเปน การทบทวน
สิ่งที่องคการดําเนินการเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เมื่อตรวจพบวาเรื่องใดยังไมอยู
ในระบบที่นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคการจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานระดับสากล
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย หนวยตรวจสอบ
ภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ใหขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนักและใหความรูในเรื่องการพัฒนาองคการและการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แกบุคลากรทุกคนในองคการ เนื่องจากปจจัยความสําเร็จอยางหนึ่งในการ
ดําเนินการที่สําคัญ คือการมีสวนรวมของทุกคนในองคกรเพื่อที่จะไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการดังกลาว
5.2 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาองคการและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐและ
จัดทําแผนดําเนินการ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของการดําเนินการ คณะทํางานควร
ประกอบดวย 2 คณะ คือ
5.2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee)
หนาที่ : ใหนโยบาย กรอบทิศทางในการดําเนินการ รวมทั้งเปนผูผลักดันและให
การสนับสนุนในทุกเรื่องเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด
องคประกอบ : ประกอบไปดวยผูบริหารในระดับตาง ๆ ของสวนราชการ คือ
หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานที่รายงานโดยตรงตอหัวหนาสวน
ราชการ
5 2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
หนาที่ : ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของสวนราชการตามแนวทางและ
ทิศทางที่ไดรับจาก คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee) โดยจัดทําลักษณะสําคัญขององคการพรอมกับประเมินองคการดวยตนเอง ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนของสวนราชการ
องคประกอบ : ประกอบดวยรองหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่รองประธานของ
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) ทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( Working Team)
- เจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนเจาภาพในแตละหมวด (Category Champion)
ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ตองเปนผูที่มีความรอบรูเปนอยางดีในงานที่เกี่ยวขอ งในแตละหมวดที่ตนเอง
รับผิดชอบ
- ทีมงานในแตละหมวดทั้ง 6 หมวด ดําเนินการรวมกันในหมวดที่ 7
5.3 สรางความเขาใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรและประเมินองคการดวยตนเอง 7 หมวด เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( Working Team) มีความรู ความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และเทคนิคในการประเมินองคการเปนอยางดี
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5.4 จัดทําลักษณะสําคัญขององคการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
ขององคการเพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคการตรงกัน เห็นทิศทางที่สวนราชการจะพัฒนา
ลักษณะสําคัญขององคการแบงเปน 2 หัวขอ ไดแก
1. ลักษณะองคการ ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสวนราชการและความสัมพันธกับ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย ความสัมพันธกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการและ
ประชาชนโดยรวม
2. ความทาทายตอองคการ ศึกษาขอมูลความทาทายในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ
เผชิญอยูในปจจุบัน
5.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม 7 หมวด เมื่อจัดทําลักษณะสําคั ญขององคกรเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหเห็นภาพรวมขององคกร
ตรงกัน จึ งประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ รวม 7 หมวด
โดยการเขียนรายงานเพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินการบริหารจัดการของสวนราชการที่เปนอยูในปจจุบัน
มากที่สุดดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองคการ เป น การตรวจประเมินวาผู บ ริ ห ารของส ว นราชการ
ดําเนินการอยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว คานิยม ความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินวาสวน
ราชการมีการกํากับดูแลตนเองทีดี ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชนอยางไร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพื่อนําไปปฏิบัติ
และวัดผลความกาวหนา
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการ
ตรวจประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสว นไดส วนเสี ยอยางไร รวมถึงส วนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสั มพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมี สวนไดสวนเสีย
มีความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมิน
วาสวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศและจัดการความรู
อยางไร
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงานและ
ระบบการเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง
เต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการ รวมทั้ง
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
85
กลุมอำนวยการ

ตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมด
ของการจั ดการกระบวนการการให บ ริการทั้งหมด และกระบวนการอื่ นที่สํ าคัญที่ชว ยสร างคุณคาแก
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญตาง ๆ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโน มของส วน
ราชการ ในมิติตาง ๆ นอกจากนี้ตองตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวน
ราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
5.6 ดําเนินการในขอที่ 2 – 5 นําผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ซึ่งมีอยู 2 สวน คือ
ลักษณะองคกร และความทาทายขององคกร นําผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สูการพัฒนา
องคกรจุดเดนสามารถดําเนินตอไป จุดดอยตองกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสูการปรับปรุง
องคกรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสงผลสูการ พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตอไป
5.7 กํากับ ติดตาม การพัฒนาองคกรในทุกดานและทุกหมวด เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลใหกับผูบริหารองคการไดทราบถึงความเคลื่อนไหวเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก

แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาองคการ

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ Steering Committee)
กํากับ ติดตาม
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คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (WorkingTeam)
จัดทําลักษณะสําคัญขององคการ
1. ลักษณะสําคัญองคการ
2. ความทาทายตอองคการ

ผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน
องคการดวยตนเอง ครบถวนทั้ง 7 หมวด
นําผลการดําเนินการสูการปรับปรุง/พัฒนา
องคการ

ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลตอผูบริหาร

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมตามสํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.4 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก ใหความรูในการพัฒนา
ตุลาคม –
บุคลากรในสังกัดมีความ คณะทํางาน
1.
องคการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากร
ธันวาคม
ความรู ความเขาใจ
ประชุม ชี้แจงและสราง
ทุกคนในองคการ และสรางความตระหนัก ในการมีสวนรวม
ความตระหนักในการ
ความตระหนักในการพัฒนา
พัฒนาองคการใหแกบุคลากรทุกคนไดเล็งเห็นความสําคัญและ
บริหารจัดการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการองคกร
ประโยชนที่จะไดรับจากพัฒนาองคการ
PMQA
สูมาตรฐานสากล
แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาองคการ พัฒนาคุณภาพ
มกราคม
ผอ.สพป./
2.
การบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 2 คณะ ไดแก
สพม.
1. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาองคการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) (ดําเนินการดานนโยบาย)
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working Team) (ปฏิบัติตามนโยบาย)
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
มกราคม
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรม
ประชุม สรางความเขาใจในการประเมิน
3.
คุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
คุณภาพการบริหารจัดการ การกํากับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียม
Committee) ใหนโยบายและ สรางความใจใหกับ
ภาครัฐ มีความพรอม
ดูแลการ
ความพรอมสําหรับการประเมินตนเอง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และมีความเขาใจใน
ดําเนินการฯ
(working Term) เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําลักษณะ
การดําเนินการ
สําคัญขององคการและประเมินองคการ ดวยตนเอง 7 หมวด
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6.

5.

นําผลการประเมินสูการจัดทําแผนปรับปรุง
และพัฒนาองคกร

คณะกรรมการฯ ประเมินองคการดวยตนเอง
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ครบถวนทั้ง 7 หมวด และรายงานผล
การดําเนินงาน
นําผลในการประเมินสูการพัฒนา ดังนี้
1. ผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
2. ผลการประเมินองคการดวยตนเอง ครบถวนทั้ง 7 หมวด
3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาองคกร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ดําเนินการประเมินองคการดวยตนเอง
ครบถวนทั้ง 7 หมวด รวมถึงรายงานผลตามเกณฑและ
แนวทางที่กําหนด
เมษายนมิถุนายน

มีนาคม

ผลการประเมินตนเอง
ครบ 7 หมวด
ที่มีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธกันสอด
คลอมกับการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผานเกณฑตามที่
กพร. กําหนด

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
4.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรม
(working Term) รวมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
กุมภาพันธ
การพัฒนา
ขององคการ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
คุณภาพการ
คณะกรรมการฯ จัดทํา
1.
ลั
ก
ษณะองค
ก
าร
(สภาพบริ
บ
ททั
ว
่
ไปขององค
ก
าร)
บริหารจัดการ
ลักษณะสําคัญขององคการ
2. ความทาทายตอองคการ (สภาพการแขงขัน)
ภาครัฐ
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ประเมินผล
สรุปรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term)ประเมินผล สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กรกฎาคมกันยายน

1. คูมือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546
4. แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

เอกสารอางอิง :

8.

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
7.
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
กรกฎาคมคณะกรรม
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
กันยายน
การกํากับ
Committee) กํากับ ติดตาม เปนระยะอยางตอเนื่องและ
ดูแลการ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
สม่ําเสมอ
ดําเนินการฯ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข อ มู ล พื้ น ฐานของหน ว ยงานภายใน และภายนอกสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่จะตองติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ เพื่ อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน
4. คําจํากัดความ
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น” หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ควบคุมดูแลงานกลุมอํานวยการ /ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหนวยงาน องคกร และบุคคลภายนอก
สํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาทีศ่ ึกษา วิเคราะห ภารกิจและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและ
จําเปนตอการประสานงาน
5.2 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อสะดวกตอการคนหา
5.3 นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงาน ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธภารกิจงาน ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจง
หนวยงานตาง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ติดตอจัดหาขอมูล
รวบรวมขอมูลของแตละหนวยงาน
นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพร
ผาน
ขอมูลผานผูบังคับบัญชา
ประสานขอมูลในรูปแบบตางๆ
แจงหนวยงานตาง ๆ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน
7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
-
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4.

3.

ประสานขอมูลสารสนเทศ
ในรปแบบตางๆ

นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล
ผานผูบังคับบัญชา

ประสานขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงาน
ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ

นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล ใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ
การประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในและ
ภายนอกมีประสิทธิภาพ

ชื่องาน งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
พื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
เจาหนาที่ศึกษา วิเคราะห ภารกิจและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
3 วัน
ทะเบียนขอมูลพืน้ ฐานของ
1.
ศึกษา วิเคราะห และ
ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการประสานงาน
หนวยงานภายในและ
รวบรวมขอมล
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อ
3 วัน
รวบรวมข
อ
มู
ล
ของแต
ล
ะหน
ว
ยงาน
2.
สะดวกตอการคนหา

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการติด
ประสานงานที่รวดเร็ว

รายละเอียดงาน
ประชาสัมพันธภารกิจงาน ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ประชาสัมพันธแจงหนวยงานตาง ๆ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

-

เอกสารอางอิง :

6.

5.

ลําดับที่

ชื่องาน งานประสานงาน (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับตางๆ

1. ชื่องาน : งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ก ารศึกษาเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ มการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ย วกับการสรรหากรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตามปฏิทินและแนวทางที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึ ง คณะบุ ค คลซึ่ งแตง ตั้ งตามกฎกระทรวง
กํา หนดจํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ กประธานและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
“เจาหนาที”่ หมายถึง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑ วิธีการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ใหชัดเจน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานแกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5.4 จัดทําประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา แจงใหองคกร สมาคม หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูแทนหนวยงาน
ละ 1 คน ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอ 2 คน
5.5 ดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติครบถวนจากองคกร สมาคม ผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูแทนครุสภา
เลือกกันเองใหไดผูแทนหนวยละ 1 คน เวนแตผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี 2 คน (เทศบาล 1 คน
อบจ./อบต. 1 คน )
5.6 เสนอรายชื่อใหประธานกรรมการการศึกษาแตงตั้งเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 ดําเนินการสรรหากรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในสวนที่เปนผูบริหารสถานศึกษา
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ สรรหาผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน ให
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกใหเหลือ 7 คนและแตงตั้งเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.9 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนประธาน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอใหประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง
5.10 กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จะตองดําเนินการ
ใหมีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนตําแหนงที่วาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯ ขอ 5 และขอ 6
การสรรหากรรมการผูแทนองคกร
สมาคม ผูแทนผูรับใบอนุญาต
และผูแทนครู จํานวน 9 คน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประกาศสรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯขอ 5(1)

1. คณะกรรมการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ สรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ 14 คน

2. เปดรับการเสนอชื่อ

2. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้กรรมการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเหลือ 7
คน และแตงตั้งเปนกรรมการ

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
5. จัดประชุมเลือกกันเองในแตละกลุม
6. ประกาศผลการสรรหากรรมการ

7. สพฐ. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แตงตั้งกรรมการ
9 คน

จัดประชุมผูไดรับการสรรหาเปน
กรรมการ ทั้งหมด 17 คน เพื่อเลือก
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตงตั้งประธานกรรมการเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
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การสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ตามกฎกระทรวง ขอ 2 (8)

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบเสนอชื่อผูแทนองค สมาคม ผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ
7.2 ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิ เขารับเลือกเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีใหผูทรงคุณวุฒิ
ยื่นใบสมัครเปนกรรมการได)
7.3 ประวัติผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36
8.2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 16
8.3. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546
8.4. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู เพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2552
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1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาเขตพื้ น ที่ การศึก ษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่ก ารศึกษาเปน ไปดวยความเรี ย บร อยบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามปฏิทินและ
แนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด
4. คําจํากัดความ
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผูแทน
ขาราชการครู อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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การเตรียมการเลือกตั้ง
5.1.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.1.4 รับสมัคร จัดทําประกาศรับสมัคร วิธีการรับสมัคร ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว ปดประกาศ ตามรายละเอียดและวิธีการที่กําหนด
5.1.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.1.6 กําหนดหนวยเลือกตั้ง
5.1.7 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.1.8 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเลือกตั้ง ใหทราบ
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่ และปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กําหนด
5.1.9 ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
5.1.10 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
5.1.11 ประชาสัมพันธ
5.1.12 รักษาความปลอดภัย
การดําเนินการในวันเลือกตั้ง
5.1.13 คณะกรรมการเลือกตั้งมีหนาที่กํากับ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย
โดยตรวจสอบความเรียบรอยของหนวยเลือกตั้ง จัดใหมีการเปดลงคะแนน เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนน
นับคะแนน ประกาศผลนับคะแนน
การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง
5.1.14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินที่กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เตรียมการเลือกตั้ง

1.ศึกษาเอกสาร
2.วางแผน กําหนดปฏิทิน
3.จัดทําประกาศ
4.รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัตร
ประกาศรายชื่อ
5.จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
6.กําหนดหนวยเลือกตั้ง
7.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
8.ประชุมชี้แจง
9.ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง
10.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
11.ประชาสัมพันธ
12.รักษาความปลอดภัย

เตรียมการเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบความเรียบรอยหนวย
เลือกตั้ง
2.เปดการลงคะแนน
3.ปดการลงคะแนน นับคะแนน
4.รายงานผลไป สพป./สพม.

เตรียมการเลือกตั้ง

รายงานผลการเลือกตั้งไปสํานักงาน ก.ค.ศ.

5.2 การสรรหาอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2.3 แจงกรรมการสรรหาพิจารณาอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามแบบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปน อนุกรรมการผูแทน
ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู สมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
แจงกรรมการสรรหาพิจารณา
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ.ใน อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
และผูไดรับการเสนอชื่อ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผูสมัครและผูไดรับ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
5.3 การสรรหาอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทนคุรุสภาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
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5.3.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปน อนุกรรมการผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
5.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผูสมัครตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.3.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผสมัคร
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
5.4 การสรรหาคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.4.1 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.4.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทนคุรุสภาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.3 แจงคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา
เปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามแบบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
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5.4.5 ประชุมคัดเลือกผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปน อนุกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามแบบ
ที่กําหนด
6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ประกาศรับสมัคร
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
7. แบบฟอรมที่ใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
8.2. หลักเกณฑและวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ ผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.คก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษา พ.ศ. 2553
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามปฏิทินและแนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.”หมายถึง
ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนขาราชการครู และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กําหนดหนวยเลือกตั้ง
5.6 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของการดําเนินการเลือกตั้ง ใหทราบถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ และปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกตั้งและรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
5.10 ประชาสัมพันธ
5.11 รักษาความปลอดภัย
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1.รับสมัคร
2.ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
3.ใหหมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร
4.ผูแทน ผอ.สพท.
5.ผูแทน ขรก.

สพฐ.
ดําเนินการ
แจง สพท.ให
ดังนี้
ดําเนินการ
แจงใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกตั้งที่จะสมัครในแตละกลุม
ไปสมัคร
ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขต
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูมีสิทธิ์
เขารับการเลือกตั้งและรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ใหเขตเลือกตั้งรายงานผล
ไปยัง ก.ค.ศ.
จัดการเลือกตั้ง
นับคะแนนและรายงานผล
ไปยังเขตเลือกตั้ง
ตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําหนวย
เลือกตั้ง
กําหนดหนวยเลือกตั้ง

7. แบบฟอรมที่ใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบดวย กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณฺวุฒิและกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.3. หลักเกณฑและวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2553
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ประธาน กพฐ.แตงตั้งประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

เสนอประธาน กพฐ.แตงตั้งประธานกรรมการ ตามปฏิทินที่ สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด

สพฐ

เอกสารอางอิง :
1. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
2. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ฯ………….
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
หนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

5

เลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

จุดเชื่อมตอระหวาง

ชื่องาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร……………………………………….
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและเลือก ตามปฏิทินที่ สพฐ. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑการสรรหา
1
คณะกรรมการฯ
กําหนด
ที่มีคุณภาพ
ดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
ดําเนินการสรรหาและเลือก กพท.
2
พื้นที่การศึกษา
กําหนด
จัดทําประกาศผลการสรรหาเสนอประธาน ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกเสนอ กพฐ.
3
กพฐ.พิจารณาแตงตั้ง
กําหนด
จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
4
เพื่อเลือกประธานฯ
กําหนด
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

9. สรุปมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานกับ
ผูปฏิบัติงานและระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน มีหลักประกันไดรับการสงเคราะหชวยเหลือในดานตาง ๆ
ตามกรณีที่สมควรอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหใหความชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ ตามกรณีในเบื้องตนที่ไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547
4. คําจํากัดความ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลื อและอํานวย
ความสะดวกให แ ก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า รงชี วิ ต ทั้ ง ที่
สวนราชการจัดใหและนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหเปนกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชนแก
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการเห็นสมควรจัดใหมีเพิ่ มขึ้น และไมขัดตอระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ที่เหมาะสมรวมถึงที่ไดทําขอตกลงกับ
5.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพใหสถานศึกษาและบุคลากรไดทราบและขาใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแตละโครงการ
5.4 ประสานการดําเนินการกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
5.5 ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแตละ
โครงการ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชนของขาราชการที่เขารวม
โครงการในแตละโครงการที่ไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2547
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ/แนว
ปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

วางแผนการดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
แตงตั้งคณะกรรมการในการ
จัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป/สพม.
พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ทุกขั้นตอน
ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน
ของขาราชการที่เขารวมโครงการ

สรุปผลและรายงานผล
การดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบคําขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแตละโครงการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการดานการจัดสวัสดิการในแตละเรื่อง
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สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินงานในการจัดหรือใหบริการสวัสดิการ/
สวัสดิภาพและติดตามตรวจสอบรายละเอียดของ
เงื่อนไขของโครงการ

เสนอ ผอ.สพป/สพม
พิจารณา

วางแผนกําหนดรูปแบบ/ประชาสัมพันธ

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการและนําปญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงพัฒนางาน

ประสานงาน และดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแตละโครงการสอดคลองกับ
ระเบียบ

วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ
ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพใหสถานศึกษาและบุคลากรได
ทราบและขาใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตามรายละเอียดของแตละโครงการ

ตามปฏิทินของ
แตละโครงการ

ตามปฏิทินของ
แตละโครงการ

1 วัน

1 สัปดาห

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ขาราชการครูและบุคลากร จนท.
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

มีรูปแบบการใหบริการ
อยางเสมอภาค ถูกตอง
ครบถวน

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 2.. ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการดานการจัดสวัสดิการในแตละเรื่อง
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

5.

4.

3.

2.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........ กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการ ไดรับสวัสดิการทีด่ ี เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน เสริมสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางหนวยงานกับผูปฏิบัติงานและระหวางผูป ฏิบตั ิงานดวยกัน และมี
หลักประกันไดรับการสงเคราะหชว ยเหลือในดานตาง ๆ ตามกรณีทสี่ มควรอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและ แนวทางปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิการ
1 วัน
จนท.
ศึกษาระเบียบ / แนว
และสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ปฏิบัติ เงื่อนไข

