ก

คำนำ
ตามกรอบภารกิจงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย การจัดระบบบริหารจัดการองค์กร
การสนับสนุน การส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุ่มอำนวยการจึงได้จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น
ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ งานมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ งานประชุม
ภายในสำนั กงาน งาน ปรับ ปรุงพัฒ นาอาคารสถานที่ งานบริห ารอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ งานจั ดระบบ บริห ารและพัฒ นาองค์กร งานพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บริการ งานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานคำรับรอง การปฏิบัติราชการ งานควบคุมภายใน งานประสานข้อมูลพื้นฐาน
ของหน่วยงานภายใน งานการจัดสวัสดิการและ สวัสดิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิ บัติงาน
ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องต่อไป
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก
ข
๑
๕

๑

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร

: งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
- งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๒
1. ชื่องาน : งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจําปโดยมีกรอบและแนวทางของ สํานักงาน ก.พ.ร.
และ กพร.สพฐ. กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ “เจาภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ มนโยบาย
และแผน กลุมสงเสริม การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ มบริหารงาน
การเงินและ สินทรัพยหนวยตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะทํ า งาน” หมายถึ ง ที ม งานบุ ค ลากรของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ ไดรั บ มอบหมาย
ใหขับเคลื่อนงานคํารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผู รับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาภาพหลักและเจาภาพรองศึกษา วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนน และ
คาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
2. เจาภาพหลั ก และเจาภาพรองสรางที ม งาน มอบหมายคณะทํ างาน ผู กํ ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วั ด และ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจาภาพหลักและเจาภาพรองจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน (based lines) เพื่อให ผูรับผิดชอบ
กําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจาภาพหลักและเจาภาพรองดําเนินการสื่อสารเพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรูความเขาใจ
และความสํ าคัญ ของคํารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการที่ ส งผลตอการปฏิ บั ติ ราชการของบุ ค ลากร ทุ ก คนและ
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบั ติราชการประจําปี งบประมาณ
การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI, s Template)
5. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผูวาราชการจังหวัด (ถามี)
7. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ตามที่สพฐ. /จังหวัด(ถามี) กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล

๓
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

เจาหนาที/่ คณะทำงาน ศึกษา
วิเคราะหแนวทางและกรอบการประเมิน
ปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

เจาหนาที่/คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนน
และค่าเป้าหมายการใหบริการสาธารณะ(PSA)
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย
เห็นชอบ
เจาหนาที / คณะทํางาน
- มอบหมายคณะทำงาน ผูก้ ำกับดูแลตัวชี้วัด และผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วดั
- จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมลปีฐาน (based lines) เพื่อใหผู้รับผิดชอบกําหนดแนวทาง
การบรรลุเปาหมายสำหรับตัวชี้วัด
- สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารบรอง
การปฏิบัตริ าชการ
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิงานกําหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ.
- ผู้รับผดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. กําหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล

เจาหนาที่/คณะทํางาน ศึกษา /วิเคราะห วิจัย
นําผลการปฏิบตั ิราชการ เปนขอมูลยอนกลับ (Feed back)
เปนขอมูลฐาน (Based Line Data)

๔
7. แบบฟอรมที่ใช
แบบตามที่สพฐ.กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๕

ประเภทเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน

ชื่อเอกสาร

: งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
- งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๖
1. ชื่องาน : งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ควบคุ ม ปองกั น และแกไขปญหาความเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ้น จากการดําเนิ น งานตามภารกิ จของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพทําใหการใช ทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผล เสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหนวยงาน
2.2 เพื่อใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนํามาตรการและ การกํากับ
ติดตามการแกไขปญหามาใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานลดปจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดําเนินงาน
2.4 เพื่อใหมีขอมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใสทันตอเวลา
และเชื่อถือได
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรการในการปองกันความเสี่ยงและระบบการควบคุม ภายในตาม
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการที่ผู บริห ารและบุคลากรของหนวยงานกําหนดใหมีขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานมีความมั่น ใจวาการดําเนินงานโดยใชระบบการควบคุมภายในของหนวยงานจะทําให
หนวยงานสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเสี่ยงตอการที่จะทําใหเกิดความ
ผิดพลาด ซึ่งเปนสาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแกหนวยงาน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึ ก ษาวิ เคราะหสภาพปจจุ บั น ปญหา การดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ในการ
ดําเนินงาน
5.3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในแตละปจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม ภายใน
ของทุกหนวยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
5.5 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ไดจัดวางระบบไว
5.6 ใหบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการ ควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดทุกระดับและปรับปรุง ใหเหมาะ
สมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุม ภายในของสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาตอสํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามระยะที่กําหนด

๗
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

วิเคราะห์ภารกิจของ สพป/สพม.
เพื่อเปนขอมลในการวางระบบ
การควบคมภายใน
ไม่เห็นชอบ

แตงตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทํามาตรฐานการคบคุมภายใน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน

กําหนดปจจัยเสี่ยงและ
จัดลำดับความเสี่ยง

บุคลากรทุกระดับนํามาตรการ
ในการปองกันความเสยงไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ด้จัดวางระบบไว
ปฏิบัติงาน

ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
การควบคมภายในและปรับปรุง
ตามแผนการควบคุมใหเหมาะสม
อยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายในให้ สพฐ./คตง.
อยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ

๘
7. แบบฟอรมที่ใช
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗.๑ แบบ ปค.๑
๗.๒ แบบ ปค.๔
๗.๓ แบบ ปค.๕
๗.๔ แบบติดตาม ปค.๕
๗.๕ แบบ ปค.๖
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
๘.๓ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

