คมู่ ือการปฏิบตั ิงาน

กลมุ่ นโยบายและแผน

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธ ุรการปฏิบตั ิงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
คู่มือการปฏิบั ติงานรายบุคคล กลุ่ มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เป็นแนวทาง
สาหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพ ทาให้การทางานเป็น
ระบบยิ่งขึ้น ทั้งยังใช้ในการบริหารจัดการหรือวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อช่วยให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา
คู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ของ นายโกวิ ท สั งข์ ศ รีเพชร ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุร การ
ปฏิบัติงาน เล่มนี้ ได้อธิบายขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานของเจ้าพนักงานธุรการ รายบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายงาน
ตามคาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๐๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความ
รับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า คู่ มื อฉบั บ นี้ จะเกิ ดประโยชน์ กั บ เจ้าพนั ก งานธุรการ บุ ค ลากรทางการศึ กษา
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และประสานความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา

(นายโกวิท สังข์ศรีเพชร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
กลุม่ นโยบายและแผน
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สำรบัญ
เรือ่ ง
คานา
สารบัญ
๑. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน
๒. ทาเนียบบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
๓. โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
๔. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงาน
๕. การปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มนโยบายและแผน
๖. งานธุรการ/งานสารบรรณ
- เอกสารคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานสารบรรณ
- เอกสารคู่มือขั้นตอนงานประสานงานและให้บริการ
- เอกสารคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
- เอกสารคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๗. งานจัดสรรงบประมาณ
- เอกสารคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร
เอกสารอ้างอิง

หน้า
ก
ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗ – ๑๑
๑๒ – ๑๖
๑๓ – ๒๑
๒๒ – ๒๕
๒๖
๒๗ – ๓๔
๓๕
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แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร กลุม่ นโยบายและแผน

นายพิเชฐร์ วันทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข
นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
นายยุทธนา สาราญกิจ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายชัยยุทธ์ นาคจาแลง
นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
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ทาเนียบบุคลากรกลุม่ นโยบายและแผน

นายพิเชฐร์ วันทอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายยุทธนา สาราญกิจ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายชัยยุทธ์ นาคจาแลง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานข้อมูลสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ

นางสาวพรสวรรค์ จันอิน
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
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โครงสร้ำงกำรปฏิบัตงิ ำนกลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร
นำยยุทธนำ สำรำญกิจ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๓๐ ๓๗๐๑
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุ งเทพมหำนคร
นำงสำววิภำวดี เหล็มเต๊ะ โทรศัพท์ ๐๙ ๖๗๒๑ ๒๓๘๔
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน

๑. งำนวิเครำะห์ และพัฒนำ
นโยบำยทำงกำรศึกษำ
๒. งำนจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
๓. งำนจัดทำแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปี
๔. งำนกำรจัดตั้ง ยุบ รวม
เลิก และเปลี่ยนชื่อ
สถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
๕. งำนแผนกำรจัดชัน้ เรียน
นำยชัยยุทธ์ นำคจำแลง
โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๕๘ ๗๐๑๖

กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ

๑. งำนวิเครำะห์งบประมำณ
รำยจ่ำย
๒. งำนจัดตั้ง และเสนอขอ
งบประมำณ
๓. งำนจัดสรรงบประมำณ
๔. งำนบริหำรงบประมำณ
นำงสำวไอลดำ คงสมโอษฐ์
โทรศัพท์ ๐๘ ๐๐๐๙ ๕๔๘๓

กลุ่มงำนติดตำม ประเมินผล
และรำยงำน
๑. งำนติดตำม และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
๒. งำนประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยและกลยุทธ์
(สพฐ./แผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี ของ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ/
แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน)
๓. งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
๔. งำนติดตำม และประเมินผล
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นำงสำวพรสวรรค์ จันอิน
โทรศัพท์ ๐๙ ๔๓๒๔ ๑๕๙๕

งำนธุรกำร

๑. งำนสำรบรรณ
๒. งำนประสำนงำนและให้บริกำร
๓. งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม
นโยบำยและแผน
๔. งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม
นโยบำยและแผน
๕. งำนจัดตั้ง และเสนอขอ
งบประมำณ
๖. งำนจัดสรรงบประมำณ
๗. เงินบำรุ งกำรศึกษำ
นำยโกวิท สังข์ศรีเพชร
โทรศัพท์ ๐๖ ๑๒๔๖ ๙๓๗๕
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การปฏิบตั งิ านตามโครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

กลุ่มนโยบายและแผน
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน ตาแหน่งเลขที่ อ ๓๕
๑. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน ตาแหน่งเลขที่ อ.๓๕
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชานาญค่อนข้างสูง ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานสารบรรณกลุ่มนโยบายแลแผน
๑.๑ ออกแบบระบบงานสารบรรณ ให้สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานฯ
๑.๒ รับหนังสือราชการจากงานสารบรรณกลางของสานักงานฯ
๑.๓ รับ – ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ กากับ ส่งเสริม
สนับสนุนงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานที่เกี่ยวข้อง
๓. วิเคราะห์งบประมาณ / งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
๔. งานจัดทา จัดสรร และเสนอของบประมาณ
๔.๑ งบเงินอุดหนุน (สถานศึกษาในสังกัด /ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว/ศูนย์การเรียน)
๔.๒ งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
๕. งานจัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
๖. อานวยความสะดวกให้บริการข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายแลแผน แก่ผู้มาติดต่อราชการทั้งภายใน
และ ภายนอก สานักงานฯ
๗. งานขออนุมัติการเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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งำนธุรกำร
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คูม่ อื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
งานสารบรรณ
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๑. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานสารบรรณ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
๒.๒ เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ การจัดทาเอกสาร
๓.๓ การรับหนังสือราชการ

๓.๒ การส่งหนังสือราชการ
๓.๔ การเก็บ รักษาและการยืม

๓.๕ การทาลาย

๔. คาจากัดความ
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม และการทาลายเอกสาร

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ
๕.๒ รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการรับ-ส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๑) รับงานจากกลุ่มอานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling
๒) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
๓) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
๔) เสนอผู้อานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
๕) ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
๕.๓ ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน
๕.๔ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
๕.๕ สรุป และประเมิน ผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง

ห น้ า | ๙

๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและ
พัฒนากากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ
e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ใน
กลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ-ส่งหนังสือ

รับงานจากกลุ่มอานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง
ระบบ e-filling

เสนอ ผอ.กลุ่ม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูก
ต้อง / ผู้มีอานาจลงนาม
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๘.๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๘.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘.๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๘.๕ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
๘.๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓
๘.๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕
๘.๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
-
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานสารบรรณ
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

สพท. …………....……………กลุม่ นโยบายและแผน งานธุรการ

รหัสเอกสาร :

การรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทาหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการเก็บ พิมพ์ คัดสาเนา ค้นหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่มที่เป็นระบบ
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รบั ผิดชอบ
นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ
๕ นาที
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
– ส่ง หนังสือราชการ
๑.
สื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
รับ – ส่ง หนังสือราชการ

๒.

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบทีก่ าหนด

๓.

เสนอ ผอ.กลุ่มมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติ และผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ / ผู้มี
อานาจลงนาม

๔.

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บฯ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ

๕.
สรุปและประเมินผลฯ

๖.

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กาหนด โดยจัดทาและพัฒนากากับดูแลการ
รับ-ส่งหนังสือ ด้ว ยระบบ e-Filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้ งให้ เจ้ าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ดาเนินการได้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ / เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทา
หนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ / เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง
/ผู้มีอานาจลงนาม

๕ นาที

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน

๕ นาที

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ตลอดเวลา

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และข้ อ มู ล สารสนเทศของกลุ่ ม
นโยบายและแผน
สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.พระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

ตลอดเวลา

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

งานสารบรรณเป็น
ระบบ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓
๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่ วราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขา่ วราชการ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๒๗
การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

 จุดเชื่อมต่อระหว่างระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คูม่ อื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
งานประสานงานและให้บริการ
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๑. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานและให้บริการ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
๒.๒ เพื่อให้งานที่ดาเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรั พยากรใน
การปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ ประสานงานที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมารวมกัน
๓.๒ อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๓.๓ สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
๓.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๔. คาจากัดความ
การประสานงาน หมายถึง การจัดให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางานสัมพันธ์
สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการทางาน อีกทั้งความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน เป็นเอกภาคเพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา
และกิจกรรมที่ต้องกระทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ทาให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ากันทั้งนี้
เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น ทาให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
เป็นการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๕.๒ ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสานักงาน ทาให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๕.๔ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ

๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และ
งานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน
และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่มงาน

ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ภายในสานักงาน

ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัตทิ ี่เกีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.
๒๕๒๕
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗

๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
-
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานและให้บริการ
สพท. … กลุ่มนโยบายและแผน งานธุรการ
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
การจัดระบบงาน มีการประสานงาน สัมพันธ์ต่อกันทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ประสานงานกับกลุ่มอื่นสานักงาน และกลุม่ งานในกลุ่มนโยบาย
ประสานงานกับกลุ่มอื่นสานักงาน และงานในกลุ่ม
และแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน
๑.
การบริหารงานของกลุ่มงาน
งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๒.

ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ภายในสานักงาน

๓.

ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ

๔

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

เวลาดาเนินการ
ตลอดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ช่วยอานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยี
ภายในสานักงาน ทาให้ระบบมีประสิทธิภาพ

ตลอดเวลา

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในการประสานงานและการ
ให้บริการ

ตลอดเวลา

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ตลอดเวลา

หน่วยงานดาเนินงานบรรลุ นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ ๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๒๗
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คูม่ อื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
งานจัดการประชุมภายใน
กลุม่ นโยบายและแผน
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๑. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อการให้บริการและอานวยการสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒.๒ เพื่อให้การประสานงานการดาเนินภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผนและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
๒.๓ เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด

๓. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนโดยการศึกษา วิเคราะห์งาน รวบรวมข้อมูลแล้วร่วมกิจกรรมการให้
ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลตามหัวข้อเรื่องที่กาหนด

๔. คาจากัดความ
งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย
เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อให้การการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๕.๔ จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน
๕.๕ สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบาย

และแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสนอผู้บงั คับบัญชา

จัดประชุมและจัดทารายละเอียดฯ

สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๕. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๙
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๗

๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
-
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
สพท. กลุม่ นโยบายและแผน งานธุรการ
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการประชุมภายในกลุม่ นโยบายและแผน
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
การประชุมเป็นระบบ มีรูปแบบของการประชุมที่คล่องตัว สนองต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และ
ตลอดเวลา
ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารทางด้าน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

นโยบายและแผน และข้อมูลด้านอืน่ ๆ
เกี่ยวข้อง

๒.

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน
ข้อมูลด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

๓.
เสนอผู้บังคับบัญชา
ฯ

๔.

๕.

จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑ วัน

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน

๕ นาที

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

จัดประชุมและจัดทารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่ม
นโยบายและแผน

๑๐ นาที

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

๕ นาที

รูปแบบของการประชุมทา นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
ให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย

สรุปและจัดทารายงานผลการประชุม
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๒๙
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๓๓ ๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๒๗
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิน้ สุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑ หน้า)
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ประเภทเอกสาร :
ชือ่ เอกสาร
:

คูม่ อื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
งานจัดการความรูภ้ ายใน
กลุม่ นโยบายและแผน
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๑. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้รับข่าวสาร
องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๓.๒ รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้

๔. คาจากัดความ
การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ความรู้มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
๕.๒ การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
๕.๓ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้
๕.๔ สรุปและรายงานผล
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๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ / เผยแพร่

สรุปและรายงานผล

๗. แบบฟอร์มที่ใช้
-

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
คู่มือการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ.สานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
สพท. .กลุม่ นโยบายและแผน งานธุรการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
บุคลากรภายในกลุม่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอกอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ทเี่ กี่ยวกับงานตาม
ตลอดปีงบประมาณ องค์ความรู้ และข่าวสาร ที่ นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม
๑.
ภารกิจที่รับผิดชอบ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
นโยบายและแผน มีความถูก
ต้อง และทันสมัย
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่ ตลอดปีงบประมาณ
รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ
อย่างน้อย
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
๒.
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๓.

๔.

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ / เผยแพร่

สรุปและรายงานผล

แลกเปลีย่ นและเผยแพร่ความรู้

ตลอดปีงบประมาณ

ตลอดเวลา

สรุปและรายงานผล

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

บุคลากรและหน่วยงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

เอกสารอ้างอิง : คู่มือการจัดการความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ.สานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
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งำนจัดสรรงบประมำณ
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ประเภทเอกสาร
ชือ่ เอกสาร

: คูม่ อื ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
: งานจัดสรรงบประมาณ
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๑. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานจัดสรรงบประมาณ

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการจัดสรรงบประมาณ ที่ได้รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓. ขอบเขตของงาน
๓.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๒ การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. คาจากัดความ
งบประมาณ หมายถึง จานวนเงินที่ประมาณว่าจะได้รับและจะใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดย
จะเป็นเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต้ / แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
สาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๕.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ
๒) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน
งบประมาณ และเกณฑ์ที่กาหนด
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
๔) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ หรือสถานศึกษา
รวมทัง้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการรองรับ รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจาปี
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๕) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ หรือสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
๖) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน
๕.๒ การจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจาปี เพื่อให้เป็น
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ
๓) การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินงานให้สถานศึกษา
๔) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบ
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
๖) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
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๖. Flow Chart การปฏิบตั งิ าน
๖.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
ประสาน/สนับสนุนการจัดทาโครงการรองรับ
สนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงาน
ตามโครงการ
ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
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๖.๒ การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิต
ของหน่วยงาน
การกาหนดหลักเกณฑ์ และการปฏิบัติตามเกณฑ์งบประมาณ
การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และ
การเสนอแนวทางการจัดทาให้แก่สถานศึกษา

การจัดทาแผนใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แจ้งผูเ้ กีย่ วข้อง

ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงาน

๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ
๗.๒ บัญชีผลการจัดสรรงบประมาณ
๗.๓ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
๗.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
๗.๕ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
๘.๒ ระเบียบงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
๘.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
สพท. กลุ่ม นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
สถานศึกษาและกลุม่ ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาหรือหน่วยงานภายในทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบทีก่ าหนด
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
แต่งตั้งกรรมการฯ

๑.

๒.

แจ้งผลการจัดสรร
ประสาน สนับสนุนจัดทาโครงการรองรับ

๔.

๖.

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

ผูร้ บั ผิดชอบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์

ตลอดปีงบประมาณ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ

ตลอดปีงบประมาณ

ผลการจัดสรรเป็นไป คณะกรรมการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทาโครงการ
รองรับ

ตลอดปีงบประมาณ

รูปแบบโครงการ
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
ตามมาตรฐาน สพฐ.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม และ
หรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน

ตลอดปีงบประมาณ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ตลอดปีงบประมาณ

เกิดประสิทธิภาพใน นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
การปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณา

๓.

๕.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

สนับสนุนการดาเนินการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เอกสารอ้างอิง : ๑. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

๒. ระเบียบวาระการประชุม
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

๓. รายงานการประชุม
การตัดสินใจ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
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โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
สพท. กลุ่ม นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ

ชื่องาน งานจัดสรรงบประมาณ
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

การจัดทาแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ทีเ่ ป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ
ลาดับที่

ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน

๑.

วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย
ผลผลิต

๒.

การกาหนดหลักเกณฑ์งบประมาณ

รายละเอียดงาน
วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณ
ประจาปี เพื่อให้เป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงาน

การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณ

๓.
จัดทาแผนใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ไม่เห็นชอบ

๔.

กพท.พิจารณา

เห็นชอบ

ผวจ.พิจารณา

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

การกาหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบตั ิตามเกณฑ์ งบประมาณ
ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผน
งบประมาณ
การกาหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของ
หน่วยงานและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานให้
สถานศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีปฏิบัติการ โดย
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารงบประมาณและ
แผนปฏิบัติ เพื่อจัดทาเอกสารแผน ฉบับร่างเพื่อเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบ/เสนอผวจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ รูปแบบโครงการตาม นายโกวิท สังข์ศรีเพชร
มาตรฐาน สพฐ.

การติดตาม วัดและประเมินผล การรายงานผลทั้งในระดับ
หน่วยงานและสถานศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ หน่วยงานจัดทา
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่เป็น

๕.
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เอกสารอ้างอิง : ๑. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
คาอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขัน้ ตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิน้ สุดกระบวนงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตลอดปีงบประมาณ ผลการจัดสรรเป็นไป คณะกรรมการ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

นายโกวิท สังข์ศรีเพชร

ระบบ เกิดประสิทธิภาพ

๒. ระเบียบวาระการประชุม
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

๓. รายงานการประชุม
การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน๑หน้า
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เอกสารอ้างอิง

๑. คู่มือปฏิบัติงำน สำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ กลุ่มอำนวยกำร สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร.

๒. คำสั่งสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกรุ งเทพมหำนคร ที่ 006/๒๕๖4
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔

......................................................
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากร ุงเทพมหานคร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

