กลุ่ม อำนวยกำร

ชื่อ นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
พนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธรุ การ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
งำนที่ได้รับมอบหมำย : งานสารบรรณ
 งานคารับรองการปฏิบัตริ าชการ (KRS)
 งานรับ – ส่งงานในหน้าทีร่ าชการ
 งานกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในสานักงานและสถานศึกษา

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งานสารบรรณ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งำนรับ – ส่ง หนังสือรำชกำร
1. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับหนังสือราชการ/
เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วน ราชการ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
หนังสือ
3. คัดแยก จัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน
เพื่อดาเนินการในเรื่องสาคัญและเร่งด่วนก่อน
4. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (my-office)
– กรณีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งาน
เกิดความขัดข้องไม่สามารถลงทะเบียนรับได้ เจ้าหน้าที่
สารบรรณกลางลงทะเบียนรับด้วยหนังสือ ทะเบียนรับ
พิเศษ จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุม่ งานต่างๆ เจ้าหน้าที่
ธุรการกลุ่มงานฯ เสนอผู้อานวยการกลุม่ ฯ เพื่อมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกลุม่ รับผิดชอบดาเนินงาน
- กรณีรับหนังสือราชการ/เอกสารทีส่ ่งมาทาง
ระบบ Smart Obec เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณกลาง วิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อจัดส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My –
office ไปยังเจ้าหน้าที่ธรุ การกลุม่ งานต่างๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุม่ งาน จัดส่งให้
ผู้รบั ผิดชอบในกลุม่ นาเสนอผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ
5. กรณีสง่ หนังสือราชการด้วยระบบ Smart
Obec เจ้าหน้าทีส่ แกนหนังสือและตรวจสอบความถูกต้อง
นาส่งพร้อมแนบ file เอกสาร ส่งถึง สพฐ.และต่างเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ให้บริการและติดตามเรือ่ งทะเบียนหนังสือรับ
กรณีเจ้าหน้าทีผ่ ู้ทเี่ กี่ยวข้องต้องการเอกสารเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่ดาเนินงานอยู่หรือเอกสารเกิด การชารุดสูญหาย
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะติดตามเรื่องเดิมทางระบบ
สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นทีเ่ รียบร้อย สามารถ
ดาเนินงานได้ต่อไป

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
2. ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งานคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
1. รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
จาก สพฐ.

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ได้รับทราบกรอบการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติและแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

2. ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงกรอบการประเมิน
แนวทางการดาเนินงานและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งกาหนด
เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด

- คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการประเมินผลและ
แนวทางการดาเนินงาน
- ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ

3. กลุ่ม/หน่วย ศึกษาและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ผู้กากับ
ดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ได้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตรงตาม
ตัวชี้วัดรับผิดชอบการดาเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

มีคาสั่งแต่งตัง้ ผูร้ ับผิดชอบ ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ

5. ขับเคลื่อนการดาเนินงานและรายงานผลตาม
ปฏิทินงานที่กาหนดไว้

มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
และมีปฏิทนิ งานเพื่อเป็นแนวทางดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดอย่างถูกต้อง

6. ผู้รับผิดชอบประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน มีการประเมินผลและรายงานผลผ่านระบบ KRS
9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ./จังหวัด (ถ้ามี)
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลา
กาหนด
ที่กาหนด
7. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

มีเอกสารรายงานผลครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งานรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งำนรับ – ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร
1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับ-ส่งงาน ในหน้าทีร่ าชการ พ.ศ.2524
2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชีการ
รับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกกลุม่
เพื่อดาเนินการจัดทาบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งงานในหน้าทีร่ าชการ
พ.ศ.2524
มีบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าทีร่ าชการและได้
ประสานทุกกลุม่ งานเพื่อดาเนินการ

3. ดาเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชีการรับ-ส่งงาน การรับ-ส่งงานในหน้าทีร่ าชการถูกต้องครบถ้วน
ในหน้าที่ราชการของแต่ละกลุม่ และจัดทาในภาพรวมของ ตามระเบียบ
เขตพื้นที่การศึกษา
4. เสนอรายละเอียด บัญชีการรับ-ส่งงานให้ผู้สง่ มอบ
งานและผู้สง่ มอบหมายและผู้รบั มอบงานในหน้าที่

การบริหารจัดการการดาเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน

5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ-ส่งงานในหน้าที่ มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้ผสู้ ่งมอบงานและผูร้ ับ
มอบหมายงานไว้คนละ 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่
ส่วนกลาง จานวน 1 ชุด

มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่อง งานกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในสานักงานและสถานศึกษา
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
งานกาหนดมาตรการประหยัดพลังงานในสานักงานและ
สถานศึกษา
1. ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ www.
e-report.energy.go.th และการเก็บ รวบรวมข้อมูล

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีคู่มือการดาเนินงาน วิธีการกรอกข้อมูลในระบบ
www.e-e-report.energy.go.th และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

2. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการ
ตามแนวทางการประหยัดพลังงาน

มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานดาเนินการ
ตามแนวทางการประหยัดพลังงาน

3. จัดทามาตรการประหยัดพลังงานแจ้งบุคลากร
ในสานักงานถือปฏิบัติ

มีมาตรการประหยัดพลังงานแจ้งบุคลากร ใน
สานักงานถือปฏิบัติ

4. ติดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ามันเชื้อเพลิง
กับกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทุกสิ้นเดือน
ตรวจเช็คจานวนผูม้ าใช้บริการ ในสานักงาน และจานวน
ครั้งในการออกพื้นที่ ดาเนินการกรอกข้อมูลค่าไฟฟ้า
และน้ามันเชื้อเพลิง ชั่วโมงการทางาน จานวนครัง้ ใน
การออกพื้นที่ จานวนผูม้ าใช้บริการ ใน
www.e-report.energy.go.th ให้กับกระทรวงพลังงาน
ทุกเดือน

มีเอกสารการรายงานข้อมูลใน
www.e-report.energy.go.th ให้กับกระทรวง
พลังงานทุกเดือน

5. บันทึกรายงานสรุปผลการใช้พลังงานให้ผู้บังบัญชา มีบันทึกรายงานสรุปผลการใช้พลังงานให้ผู้บงั บัญชา
ทราบและรายงานผลการใช้พลังงานให้จังหวัดทราบ
ทราบและรายงานผลการใช้พลังงานให้จังหวัดทราบเป็น
เป็นประจาทุกเดือน
ประจาทุกเดือน

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เรื่อง การรับ – ส่งหนังสือราชการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My-office)

หนังสือนอกระบบและในระบบ My Office

การรับ

การส่ง

สารบรรณกลาง

ออกเลขส่ง

ธุรการกลุ่ม
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เจ้าของเรื่อง
ผอ.สพป.ลงนาม
จัดเก็บ,ดาเนินการ
รอง ผอ.สพป.ลงนาม
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