1. ชื่องาน : งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ สอดคล้องกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยมีกรอบและแนวทำงของสำนักงำน ก.พ.ร. และ
กพร.สพฐ. กำหนด
4. คาจากัดความ
“ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
“ เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุ่มอำนวยกำร
“ เจ้ำภำพรอง ” หมำยถึง บริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภำยใน
และกลุม่ ส่งเสริมสถำนศึกษำเอกน (ยกเว้น สพม.)
“ คณะทำงำน ” หมำยถึง ทีมงำนบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำยให้
ขับเคลื่อนงำนคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำรรำยมิติและตัวชี้วัด
“ เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง บุคลำกรผู้รับผิดชอบ /ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมำยให้ปฏิบัตริ ับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้คะแนนและค่ำ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ(PSA)
2. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ
กำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยสำหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทีส่ ่งผลต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรทุกคนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รวมถึงแนวทำงกำรจัดทำรับรองปฏิบัติรำชกำรแระจำปีงบประมำณ กำรจัดทำรำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template)
5. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิบัติงำนกำหนด
6. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกรในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ถ้ำมี)
7. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ประเมินผลและรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตำมที่
สพฐ. /จังหวัด(ถ้ำมี) กำหนด

8. ตรวจสอบผลกำรรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9.สรุป รำยงำนผล
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน ศึกษำ
วิเครำะห์ แนวทำงและกรอบกำร
ประเมินปฏิบัตริ ำชกำรตำมคำ
รับรอง
เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน ศึกษำ วิเครำะห์ กำหนดทีมงำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้คะแนนและค่ำ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ(PSA)
ผอ.สพป./สพม./

ไม่เห็นชอบ

วินิจฉัย

เห็นชอบ
เจ้ำหน้ำที่ / คณะทำงำน

-

มอบหมำยคณะทำงำน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและ ผู้รบั ผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำย

-

สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ ควำมสำคัญของคำรับรองกำร

-

คณะทำงำน ผูร้ ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิบัติงำนกำหนด

-

ผอ.สพป./สพม. จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผอ.
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 เอน และ 12 เดือนตำมที่ สพฐ.กำหนด

-

ตรวจสอบผลกำรรับรอง / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

-

สรุป รำยงำนผล

เจ้ำหน้ำที่/คณะทำงำน ศึกษำ /
วิเครำะห์ วิจัย นำผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed
back) เป็นข้อมูลฐำน (Based Liine
Data)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตำมที่
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553
8.4 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
8.5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
8.6 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
8.7 แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ชื่องาน : งานค่ารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........... กลุ่มอานวยการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ สอดคล้องกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธ
ลำดับที่
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
1
ศึก ษำ วิเ ครำะห์ แนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำน เกณฑ์ ก ำรให้
1 สัปดำห์
ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำง
คะแนนและ ค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ(PSA)
ปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้คะแนนและ

2

ค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ

ผอ.สพป./สพม.

3

พิจำรณำพิจำรณำ

4

ณำณำ
สร้ำงทีม มอบหมำยงำนคณะท
ำงำน ผู้กำกับ
ดูแล ตัวชี้วัดและพิจผูำรณษ
ร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดเก็บข้อมูลฐำน, ข้อมูลปีฐำน

5

(based lines)
สื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

6

น ำเสนอผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ /
มั ธ ยมศึ ก ษำพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบลงนำมค ำสั่ ง /
มอบหมำยงำน
สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำน ผู้กำกับดูแลตัวชี้จัด
และ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยสำหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และ ควำมสำคัญของคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ส่ ง ผลต่ อ กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของบุ ค ลำกรทุ ก คนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมถึงแนวทำงกำรจัดทำคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณกำรจัดทำ
รำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template)
คณะท ำงำน ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ขั บ เคลื่ อ น รำยงำนผลตำม
ปฏิทินปฏิบัติงำนกำหนด

2 วัน

1 สัปดำห์
1 สัปดำห์

3 สัปดำห์

ส
ม
เป

ชื่องาน : งานค่ารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........... กลุ่มอานวยการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ สอดคล้องกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธ
ลำดับที่
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร
7
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำข้อตกลง
1 วัน
กำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกรในสำนักเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้
จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
อำนวยสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (ถ้ำมี)
8
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 รอบ 6 เดือน
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจยั /รำยงำนผล
เดือน และ 12 เดือนตำมที่ สพฐ. / จังหวัด (ถ้ำมี) กำหนด รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ตรวจสอบผลกำรรับรอง / จัดส่งข้อมูล
9
ตรวจสอบผลกำรรับรอง / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
1 เดือน
เพิ่มเติม

10

สรุป รำยงำนผล

สรุป รำยงำนผล

1 เดือน

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553
3. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5. คำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร พ.ศ...................
คำอธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ (ถ้ำไม่จบภำย 1 หน้ำ)

กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบตั ิ

เอ
รำ

