กลุ่มอำนวยกำร

ชื่อ นำยวิทยำ สมบุตร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
•
•
•
•
•
•

งำนควบคุม ภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
งำนดำเนิน กำรควบคุม ภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด
งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่ง แวดล้อม
งำนรักษำควำมปลอดภัย
งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรควบคุมภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงาน ตาม ๑. ได้รับการอบรม พัฒนาให้มีความรู้
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่อจัดวางระบบการ ความเข้าใจในการดาเนินงาน การควบคุมภายใน
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีก่ าหนด
๒. มีคู่มือแนวทางการดาเนินงาน ควบคุม
ภายในของ สพป.พะเยา เขต 2
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน ควบคุม
และของกลุ่มงาน
ภายใน ของ สพป.พะเยา เขต 2 และของกลุม่ งาน
ใน สพป.พะเยา เขต 2
3 การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบการควบคุมภายใน ๑. มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้
ของกลุม่ งาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
เกี่ยวกับควบคุมภายใน
ภายในกระบวนการวิธีการดาเนินการ
๒. มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้า
ใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้รบั การควบคุม
ภายในของกลุ่มงาน
4 ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลือ่ นการดาเนินการควบคุม มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของกลุ่มงาน
หน่วยงาน และของหน่วยงาน
ถึงกระบวนการขั้นตอน วิธีการ
5 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความ - มีการติดตาม ปย.๒ หรือติดตาม ปอ.๓
เสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการดาเนินงาน คือ
- มีการประเมิน ๕ องค์ประกอบของกลุม่ งาน
๑) มีการจัดทา CSA ของงานในกุลม
- มีการจัดทาแบบ ปย.๑ และแบบ ปอ.๒
๒) มีการติดตาม ปย.๒, ติดตาม ปอ.๓
๓) มีการประเมิน ๕ องค์ประกอบ การควบคุมภายใน
๔) มีการลาดับความเสี่ยงในการดาเนินงาน ของกลุม่ และ
ของสพป.พะเยา เขต 2
6 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดมาตรการในการป้องกัน - มีการจัดทาแผนปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปย.๒
ความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม
และ แบบ ปอ.๓
ภายในของกลุ่มงาน และของ สพป.พะเยา เขต 2
7 มีการติดตามการดาเนินการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
8 จัดทารายงานผลการควบคุมภายในให้ สตง.จังหวัดพะเยา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แบบติดตามการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน
- รายงานการติดตามการควบคุมภายใน ๖ เดือน
ให้ สพฐ.ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
- แบบรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ ส่งให้
สตง.จังหวัดพะเยา และสพฐ. ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
ของทุกปี

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 จัดทาข้อมูล สถานศึกษา ที่ต้องดาเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
2 การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบการควบคุมภายใน
ของกลุม่ งาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในกระบวนการวิธีการดาเนินการควบคุมภายใน
3

4
5

6

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ข้อมูล สถานที่ศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
๑. มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ควบคุมภายใน
๒. มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผรู้ ับการควบคุมภายในของ
โรงเรียน
การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดวางระบบควบคุม
๑. มีคู่มือการดาเนินการควบคุมภายใน
ภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด
๒. ให้คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินการควบคุมภายใน
ตาม
คาร้องของสถานศึกษาในสังกัด
การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการควบคุมภายในของ ๑. มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดวางระบบ
สถานศึกษาใน สังกัด
ควบคุมภายใน และรายงาน ปอ.๑ ให้สตง.จังหวัดพะเยา
และสพป. พะเยา เขต 2
การกากับ ติดตาม การดาเนินการควบคุมภายในของ
๑. กาหนดให้สถานศึกษา รายงาน แบบ ปอ.๑ ให้
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาที่ค้างส่งรายงานแบบ
ปอ.๑ ได้รายงานให้ครบถ้วน
สรุปผลการดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด ๑. บันทึกสรุปผลการดาเนินการควบคุมภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดให้ ผอ.สพป.พะยา เขต 2 ทราบ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการ
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ทางานเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นสถานทีท่ างานที่น่าดู
น่าอยู่น่าทางาน
2 วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ Master plan
การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทงั้ ในปัจจุบันและอนาคต
ที่สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.และมาตรการประหยัดพลังงาน
3 ดาเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่วางแผนไว้
4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
5 นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มีการประสานงาน มีข้อมูลความคิดเห็นความต้องการใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ทางาน
มีแผนงาน/โครงการการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ประจาปี
มีการจัดทาและปรับปรุงภูมทิ ัศน์ตามแผนงานที่ว่างไว้
ครบถ้วน
มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรรักษำควำมปลอดภัย
ที่
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2 การชี้แจง เน้นย้า สร้างความตระหนักในเรือ่ งการ
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3 จัดหา เตรียม อุปกรณ์ทจี่ าเป็นสาหรับการรักษาความ
ปลอดภัย
4 การแต่งตั้งผู้อยูเ่ วรยาม รักษาความปลอดภัย และ
ผู้ตรวจการอยูเ่ วรยาม พร้อมทัง้ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
5 รวบรวม สรุปผลการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยาม
รักษาความปลอดภัย รายงานผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีมาตรการในการสร้างความตระหนัก และ
เน้นย้าอย่างสม่าเสมอ
มีและจัดเตรียมไว้และสามารถใช้การได้ในยามฉุกเฉิน
มีกระบวนการแต่งตัง้ ผูอ้ ยู่เวรยามและแจ้งให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ทราบ
มีการรวบรวมรายงานผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
จาก สพฐ.
2 ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงกรอบการประเมิน
แนวทางการดาเนินงาน และตัวชี้วัตตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการพร้อมทัง้
กาหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองรับผิดชอบแต่ละ
ตัวชี้วัด
3 กลุ่ม/หน่วย ศึกษาและกาหนดผู้รบั ผิดชอบ ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัตและผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวซี้วัด ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4 จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
5 จัดทาคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
6 ประชุมบุคลากรทุกคนในสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและการรายงานผ่านระบบ KRS
7 ขับเคลื่อนการดาเนินงาน และรายงานผลตามปฏิทินงานที่
กาหนดไว้
8 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัตงิ านกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ได้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัด
รับผิดชอบการ ดาเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการ ประเมินผลและแนว
ทางการดาเนินงาน
- ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบการดาเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
ได้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัด
รับผิดชอบการ ดาเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มีคาสั่งแต่งตัง้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูก้ ากับดูแล ตัวชี้วัดและผู้
จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ราชการ
มีคู่มือการประเมินส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัตริ าชการเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
บุคลากรทุกคน ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบแนวทางการดาเนินงาน ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ
นาไปสู่การปฏิบัติและ รายงานผลผ่านระบบ KRS ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน
มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน อย่างเป็น ระบบ และมี
ปฏิทินงานเพื่อเป็นแนวทาง ดาเนินการตามตัวชี้วัดอย่าง
ถูกต้อง
มีการลงนามร่วมกันของ สพท.กับ สถานศึกษาในสังกัด

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจ
หน้าที่ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีคู่มือขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตร ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสาคัญของมาตรฐานสานักงาน สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษา
4 กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 การขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน

6 กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดาเนินการในแต่ละ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
7 ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และผลผลิตที่ประสบ
ผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอผู้บงั คับ
บัญชาทราบ และรายงานไปยัง สพฐ.
8 นาผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล ย้อนกลับ
(Feed back) และข้อมูลฐาน (Based Line Data)
สาหรับการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

มีการประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การ
ดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
มีข้อมูลการวิเคราะห์การดาเนินการตาม มาตรฐาน และ
กาหนดค่าเป้าหมายการดาเนินการ
มีปฏิทินการดาเนินการตามมาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนิน ของแต่ละ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา
มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่รอบ ๙ เดือน ๑๒ เดือน
มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา
มีรายงานสรุปผลการดาเนินการตามมาตรฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละปี พร้อมระบุ ปัญหาอุปสรรค์
และแนวทาง การพัฒนา

ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ภารกิจที่มี ความจาเป็นต้อง ใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียม
ความพร้อมการให้บ ริก ารส าหรับ ผู้บ ริห ารของส านั ก งานเขตพื้ นที่ และบุค ลากรของส านัก งานเขต พื้น ที่
การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการ
สรุปและรายงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ ได้รับการบริการที่ดี
๓. ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมี สภาพพร้อมใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำร/วิธีกำรทำงำนจริง
1.ตรวจรับ ทราบงานที่ปฏิบั ติประจ าวันและล่วงหน้าที่ แฟ้มรับ งานที่ งาน ยานพาหนะหรือที่ บอร์ด
โรงจอดรถเพื่อดูสถานที่นัดหมายและเวลารับผู้ใช้รถ,สถานที่ไป,จานวนผู้โดยสาร, ภารกิจที่ไป,เบอร์โทรติดต่อผู้
ขอใช้รถกรณีเร่งด่วนผู้ควบคุมยานพาหนะจะโทรศัพท์แจ้งงานที่จะปฏิบัติพร้อม แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานขับรถ
๒.ประสานผู้ขอใช้รถเพื่อยืนยันการใช้รถและเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวัน หรือก่อนเวลาที่ปฏิบัติงาน
๓.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจและสถานที่เดินทางไปปฏิบัติงานก่อน เวลานัดหมาย
พนัก งานตรวจเช็ครถก่ อนเดินทางอี กครั้ง และบันทึ กเลขกิ โลเมตรของรถยนต์ ก่อนเดินทางที่ ส มุ ด บันทึ ก
ปฏิบัติงานประจารถและนารถไปรับผู้ขอใช้รถที่จุดนัดหมายก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาที่ในวัน ปฏิบัติงาน
๔. ปฏิบัติงานขับรถตามกฎจราจร ขับรถระมัดระวังไม่ประมาทและนุ่มนวล (ผู้โดยสาร นั่งหลับ) และ
ในระหว่างขับขี่รถพนักงานขับรถต้องต้องสังเกตที่แผงหน้าปัดรถยนต์ เพื่อดูการเตือนระบบต่าง ๆ ของรถยนต์
กรณีเติมน้ามันให้บันทึกเลขกิโลเมตรและจานวนลิตร/เงินที่สมุดบันทึกประจารถในระหว่างขับขี่ พนักงานขับ
รถระหว่างการเดินทาง
๕.บันทึกเลขกิโลเมตรกลับถึงสานักงานเขตพื้นที่ฯ ที่สมุดบันทึกปฏิบัติงานประจารถ และทาความ
สะอาดรถพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
6.นารถเข้าใจอดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จปฏิบัติงานแล้วและนากุญแจรถเก็บที่ตู้เก็ บ ตรวจรับทราบ
งานที่จะปฏิบัติล่วงหน้าที่บอร์ดโรงจอดรถหรือที่แฟ้มรับงานที่งานยานพาหนะ และเดินทางกลับบ้านพักผ่อน
นารถเข้าจอดเก็บ

