1. ชื่องาน : งานคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปี โดยมีกรอบและแนวทำงของ สำนักงำน ก.พ.ร. และ
กพร.สพฐ. กำหนด
4. คาจากัดความ
“ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ” หมำยถึง สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ และสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุม่ อำนวยกำร
“เจ้ำภำพรอง ” หมำยถึง กลุม่ บริหำรงำนบุคคล กลุม่ นโยบำยและแผน กลุม่ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุม่ นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่ วยตรวจสอบภำยใน
“คณะทำงำน” หมำยถึง ทีมงำนบุคลำกรของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ขบั เคลือ่ น
งำนคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรรำยมิตแิ ละตัวชีว้ ดั
“เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง บุคลำกรผูร้ บั ผิดชอบ /ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้ปฏิบตั งิ ำนคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
5. ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
1. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน เกณฑ์กำรให้คะแนน และ
ค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSA)
2. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำน ผูก้ ำกับดูแลตัวชีว้ ดั และ ผูร้ บั ผิดชอบ
ตัวชีว้ ดั
3. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบ
กำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยสำหรับตัวชีว้ ดั ทีร่ บั ผิดชอบ
4. เจ้ำภำพหลัก และเจ้ำภำพรอง ดำเนินกำรสือ่ สำรเพือ่ ให้คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
และ ควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรทีส่ ง่ ผลต่อกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของบุคลำกรทุกคนและสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำ รวมถึงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ กำรจัดทำรำยละเอียด
ตัวชีว้ ดั (KPI,s Template)
5. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ขับเคลือ่ น รำยงำนผลตำมปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำนกำหนด
6. ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั งิ ำนกับบุคลำกรในสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
7. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ประเมินผล และรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตำมที่
สพฐ. กำหนด
8. ตรวจสอบผลกำรรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิม่ เติม
9. สรุป รำยงำนผล

6. Flow Chart การปฏิ บตั ิ งาน
เจ้ำหน้ำที/่ คณะทำงำน ศึกษำ
วิเครำะห์ แนวทำงและกรอบกำรประเมิน
ปฏิบตั ริ ำชกำรตำมคำรับรอง

เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดทีมงำนแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำน
เกณฑ์กำรให้คะแนนและค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSA)

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย

เห็นชอบ

เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน
- มอบหมำยคณะทำงำน ผูก้ ำกับดูแลตัวชีว้ ดั และ ผูร้ บั ผิดชอบตัวชีว้ ดั
- จัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบกำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยสำหรับตัวชีว้ ดั
- สือ่ สำร เพื่อให้คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ ควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
- คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทนิ ปฏิบตั งิ ำนกำหนด
- ผอ.สพป. จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบตั งิ ำนกับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ ผอ.สถำนศึกษำ เลขำธิกำร กพฐ.
- ผูร้ บั ผิดชอบ ประเมินผลและรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตำมที่ สพฐ.กำหนด
- ตรวจสอบผลกำรรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิม่ เติม
- สรุป รำยงำนผล

เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน ศึกษำ /วิเครำะห์
วิจยั นำผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร เป็ นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน
(Based Line Data)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตำมที่ กพร.สพฐ.กำหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิ ง
8.1 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ ี พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
8.5 พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
8.6 แนวทำงกำรปฏิบตั ริ ำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำร

9 สรุปมำตรฐำนงำนของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ

