กลุ่มอำนวยกำร

ชื่อ นางชุลีกร นิธิวรรณกุล
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป
ระดับ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1


 งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 งานควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
 งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 งานจัดเก็บและทาลายหนังสือราชการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1. ศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้กรอบกำรติดตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอำนำจ
หน้ำที่ของกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
2.สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะทำงำนรับผิดชอบบริหำร
จัดกำร มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทัง้ ระบบ
3.สื่อสำร เพื่อให้คณะทำงำน ผูร้ บั ผิดชอบ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และควำมสำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.กำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับ
บริบทสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นโยบำยเป้ำหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.มีคู่มือขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคำสัง่ แต่งตั้ง
คณะทำงำน
มีกำรประชุม ชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
มีข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
และกำหนดค่ำเป้ำหมำยกำร
ดำเนินกำร
- มีปฏิทินกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
- มีกำรประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินของ
แต่ละมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ประเด็นพิจำรณำ
- มีกำรประชุมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นทีร่ อบ 9 เดือน
12 เดือน
มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองในแต่ละ
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้และประเด็นกำรพิจำรณำ

6.กำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรในแต่ละ
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ประเด็นกำรพิจำรณำ
7.ประเมินตนเองและจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) และผลผลิตที่
ประสบผลสำเร็จของสำนักงำนเขตพื้นทกำรศึกษำ
นำเสนอผู้บงั คับบัญชำทรำบ และรำยงำนไปยัง สพฐ.
8.นำผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report มีรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำน
: SAR) ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำเป็น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในแต่ละปีพร้อมระบุ
ข้อมูลย้อนกลับ(Feed back) และข้อมูลฐำน (Based ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ
Line Data) สำำหรับกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
วำงแผนกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต่อไป

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1.ศึกษำ วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพือ่
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงที่กำหนด
2.แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนและของกลุ่มงำน
3.กำรพัฒนำ บุคลำกรเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับผิดชอบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มงำน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในกระบวนกำร วิธีกำรดำเนินกำร

4.ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร
ควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
ของกลุม่ งำนถึงกระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำน กำหนดปัจจัย
5.ควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำน
คือ1) มีกำรจัดทำ CSA ของงำนในกลุม่
2) มีกำรติดตำม ปย.2, ติดตำม ปอ.3
3) มีกำรประเมิน 5 องค์ประกอบ กำรควบคุมภำยใน
4) มีกำรลำดับควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
และของ สพป.สุโขทัย เขต 1
จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง กำหนดมำตรกำรในกำร
6.ป้องกันควำมเสี่ยงในแต่ละปัจจัยควำมเสี่ยงและระบบ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มงำน และของสพป.สุโขทัย
เขต 1
7.มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน
รอบ 6 เดือน
8.จัดทำรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในให้ สตง.จังหวัด
สุโขทัยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.ได้รับกำรอบรม พัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรดำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน
2.มีคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนควบคุมภำยใน
ของ สพป. มีคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ควบคุมภำยใน ของ สพป.สุโขทัย เขต 1และของกลุ่ม
งำนใน สพป.สุโขทัย เขต 1
1. มีโครงกำรประชุม/อบรม เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
ควบคุมภำยใน
2.มีกำรประชุมอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในแก่ผรู้ ับกำรควบคุมภำยใน
ของกลุม่ งำน
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน และของหน่วยงำน

- มีกำรติดตำม ปย.2 หรือ ติดตำม ปอ.3
- มีกำรประเมิน 5 องค์ประกอบของกลุม่ งำน
- มีกำรจัดทำแบบ ปย.1 และแบบ ปอ.2

- มีกำรจัดทำแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
แบบ ปย.2 และแบบ ปอ.3
- แบบติดตำมกำรควบคุมภำยใน รอบ 6 เดือน
- รำยงำนกำรติดตำมกำรควบคุมภำยใน 6 เดือนให้
สพฐ.ภำยในวันที่ 30 เมษำยน
- แบบรำยงำนกำรควบคุมภำยใน แบบ ปอ.1 ส่งให้
สตง.จังหวัดสุโขทัย และ สพฐ. ภำยในวันที่
30 ธันวำคม ของทุกปี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การดาเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1.จัดทำข้อมูล สถำนศึกษำ ที่ต้องดำำเนินกำรจัดวำง
ระบบควบคุมภำยใน
2.กำรพัฒนำ บุคลำกรเจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับผิดชอบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มงำน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในกระบวนกำรวิธีกำรดำเนินกำร
ควบคุมภำยใน
3.กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยในให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
4.กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรควบคุม
ภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด
5.กำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรควบคุมภำยในของ
สถำนศึกษำในสังกัด

6.สรุปผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ
ในสังกัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูล สถำนที่ศึกษำที่ตอ้ งดำเนินกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน
1.มีโครงกำรประชุม/อบรม เสริมสร้ำงควำมรูเ้ กี่ยวกับ
ควบคุมภำยใน
2. มีกำรประชุมอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในแก่ผรู้ ับกำรควบคุมภำยใน
ของโรงเรียน
1.มีคู่มือกำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน
2.ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรดำเนินกำรควบคุม
ภำยในตำมคำร้องของสถำนศึกษำในสังกัด
1.มีหนังสือแจ้งให้สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรจัดวำง
ระบบควบคุมภำยใน และรำยงำน ปอ.1ให้ สตง.
จังหวัดสุโขทัย และ สพป.สุโขทัย เขต 1
1.ก ำหนดให้สถำนศึกษำ รำยงำน แบบ ปอ.1ให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. มีหนังสือแจ้งให้สถำนศึกษำที่คำ้ งส่งรำยงำนแบบ
ปอ.1 ได้รำยงำนให้ครบถ้วน
1. บันทึกสรุปผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยในของ
สถำนศึกษำในสังกัดให้ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1ทรำบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1.ศึกษำระเบียบ เงื่อนไขและแนวทำงปฏิบัติในกำร
จัดกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพประเภทต่ำงๆ
2.วำงแผนและกำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำน กำร
ประชำสัมพันธ์ในกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพให้
สถำนศึกษำและบุคลำกรได้ทรำบและเข้ำใจในเงือ่ นไขใน
กำรขอรับกำรสนับสนุน
3.ดำเนินกำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำร/สวัสดิภำพตำม
แนวทำงและเงื่อนไขแต่ละโครงกำร
3.1 กำรกู้เงินเพื่อที่อยู่อำศัยเพือ่ พัฒนำชีวิตครู
3.2 กำรกู้เงินโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำชีวิตครู
3.3 กำรกู้เงินโครงกำรบ้ำนกรุงไทย-กบข.เพื่อสมำชิก
3.4 กำรกู้เงินสวัสดิกำรกองทุนสวัสดิกำรสพป.สุโขทัย
เขต 1
4.จัดทำทะเบียนคุมรำยชื่อผู้ขออนุมัติและผู้ได้รบั อนุมัติ
5.เพื่อเก็บเป็นสถิติและข้อมูลพื้นฐำนในกำรดำเนินงำน
สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินกำร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีสรุประเบียบ เงื่อนไข และแนวทำงปฏิบัตเิ ป็น
เอกสำร เพือ่ ประกอบกำรดำเนินงำนจัดสวัสดิกำรและ
สวัสดิภำพของ สพป.สุโขทัย เขต 1
มีรูปแบบกำรให้บริกำรอย่ำงเสมอภำคถูกต้อง
ครบถ้วน

1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม
พึงพอใจในกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำร/สวัสดิภำพ ของ
สพป.สุโขทัย เขต 1
2.มีกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรให้บริกำรครบถ้วน
ถูกต้อง ตรวจสอบได้
มีทะเบียนข้อมูลกำรจัดสวัสดิกำรฯ ที่เป็นปัจจุบัน และ
สืบค้นได้ง่ำยมีกำรติดตำม ประเมินผล รำยงำนสรุปผล
กำรจัดสวัสดิกำร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดเก็บหนังสือราชการ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
1.ศึกษำระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำร
บรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม เกี่ยวกับกำรเก็บ
หนังสือรำชกำรแต่ละประเภท
2.วิเครำะห์หนังสือรำชกำรทีป่ ฏิบัติเสร็จแล้วเพื่อคัดแยก
กำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมประเภทและอำยุของเก็บ
ของสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
3.ออกแบบระบบกำรเก็บหนังสือรำชกำรให้สอดคล้อง
กับระเบียบ
4.จัดหำและพัฒนำ Hardware Software และ peple
wareให้สำมำรถรองรับระบบกำรเก็บหนังสือรำชกำร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติในกำรคัดแยกหนังสือ
รำชกำร

5.ดำเนินกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรตำมระเบียบที่
กำหนด
6.ดำเนินกำรตรวจสอบกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรทุกปี
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินกำรในขั้นตอนกำรทำลำย
หนังสือรำชกำรต่อไป

มีควำมถูกต้องในกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร

มีรูปแบบกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำรสอดคล้องกับ
ระเบียบงำนสำรบรรณ
มี Hardware Software และ peple ware ที่
เพียงพอและเหมำะสมในกำรใช้งำน

มีปฏิทิน/แผนงำนกำรตรวจสอบกำรจัดเก็บหนังสือ
รำชกำร และหลักฐำนที่ตรวจสอบได้

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

จัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

จัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำน

สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้รับผิดชอบ
กำหนดค่ำเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวัง
ในแต่ละประเด็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนตำมำตรฐำน
กำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมำตรฐำนสำนักงำน
ในแต่ละมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ
รวบรวมเอกสำร หลักฐำน กำรดำเนินงำนในแต่ละ
มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และประเด็นกำรพิจำรณำ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในห้สำนักติดตำม และ
ประเมินผลฯ เพื่อประเมินระดับกำรดำเนินงำน

ติดตำมรอบ 9 เดือน
ติดตำมรอบ 12 เดือน

