กลุ่มอานวยการ

ชื่อ นางสาวปัทมาพร มะโนสีลา
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต
งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
งานควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (KRS)
ที่
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจาก
สพฐ.
ประชุมคณะผู้บริการ เพื่อชี้แจงกรอบการประเมิน
แนวทางการดาเนินงานและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งกาหนด
เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ได้รับทราบกรอบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติและแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
-คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการประเมินผลและแนว
ทางการดาเนินงาน
-ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบการดาเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
กลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ได้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตรงตาม
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดรับผิดชอบการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ผู้จัดเก็บข้อมูลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
จัดทาคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง มีคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
ประชุมบุคลากรทุกคนในสานักงานและผู้บริหาร
บุคลากรทุกคน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล และ
สถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตาม
ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบแนวทางการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผ่านระบบ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
KRS
นาไปสู่การปฏิบัติและรายงานผลผ่านระบบ KRS ที่
ถูกต้องครบถ้วน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานและรายงานผลตามปฏิทินงานที่ มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
กาหนดไว้
ปฏิทินงานเพื่อเป็นแนวทางดาเนินการตามตัวชี้วัดอย่าง
ถูกต้อง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลง
มีการลงนามร่วมกันของ สพท.กับสถานศึกษาในสังกัด
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
มีการประเมินผลและรายงานผลผ่านระบบ KRS ด้วย
เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ./จังหวัด (ถ้ามี) กาหนด ข้อมูลที่ถูกต้องและทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
มีเอกสารรายงานผลครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานควบคุมภายในของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ที่
1

2
3

4

5

6
7

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบ
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.ได้รับการอบรม พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานการควบคุมภายใน
2.มีคู่มือแนวทางการดาเนินงานควบคุมภายในของ
สพป.
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายในของ
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานควบคุมภายใน
หน่วยงานและของกลุ่มงาน
ของ สพป.แพร่ เขต 1 และของกลุ่มงานใน สพป.แพร่
เขต 1
การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุม
1.มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ภายในของกลุ่มงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ควบคุมภายใน
การควบคุมภายในกระบวนการ วิธีการดาเนินการ
2.มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้รับการควบคุมภายใน
ของกลุ่มงาน
ประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดาเนินการควบคุม มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของ
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของกลุ่มงาน หน่วยงาน
ถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ วิเคราะห์ ความเสี่ยงของ -มีการติดตาม ปย.2 หรือ ติดตาม ปอ.3
การดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความ -มีการประเมิน 5 องค์ประกอบของกลุ่มงาน
เสี่ยงในการดาเนินงาน คือ
-มีการจัดทาแบบ ปย.1 และแบบ ปอ.2
1.มีการจัดทา CSA ของงานในกลุ่ม
2.มีการติดตาม ปย.2, ติดตาม ปอ.3
3.มีการประเมิน 5 องค์ประกอบ การควบคุมภายใน
4.มีการลาดับความเสี่ยงในการดาเนินงานของกลุ่มและ
ของ สพป.แพร่ เขต 1
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดมาตรการในการ
-มีการจัดทาแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2
ป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการ และแบบ ปอ.3
ควบคุมภายในของกลุ่มงาน และของ สพป.แพร่ เขต 1 มี -แบบติดตามการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
การติดตามการดาเนินการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
-รายงานการติดตามการควบคุมภายใน 6 เดือน ให้
สพฐ.ภายในวันที่ 30 เมษายน
จัดทารายงานผลการควบคุมภายในให้ สตง.จังหวัดแพร่และ -แบบรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1 ส่งให้ สตง.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดแพร่ และสพฐ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของ
ทุกปี
จัดทาข้อมูล สถานศึกษาที่ต้องดาเนินการจัดวางระบบ
ข้อมูล สถานที่ศึกษาที่ต้องดาเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน

2
ที่
8

9
10
11

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการควบคุม
ภายในของกลุ่มงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การควบุคมภายในกระบวนการวิธีการดาเนินการควบคุม
ภายใน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.มีโครงการประชุม/อบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน
2.มีการประชุมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้รับการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน
การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการจัดวางระบบควบคุม
1.มีคู่มือการดาเนินการควบคุมภายใน
ภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด
2.ให้คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินการควบคุมภายใน
ตามคาร้องของสถานศึกษาในสังกัด
การดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการควบคุมภายในของ 1.มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดวางระบบ
สถานศึกษาในสังกัด
ควบคุมภายใน และรายงาน ปอ.1 ให้ สตง.จังหวัดแพร่
และสพป.แพร่ เขต 1
การกากับ ติดตาม การดาเนินการควบคุมภายในของ
1.กาหนดให้สถานศึกษา รายงานแบบ ปอ.1 ให้
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.มีหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาที่ค้างส่งรายงาน แบบ
ปอ.1 ได้รายงานให้ครบถ้วน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ที่
1

2
3

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความ
ต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ทางานเพื่อให้
เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นสถานที่ทางาน
ที่น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน
วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ Master plan การจัดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 5 ส.และมาตรการประหยัดพลังงาน
ดาเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่วางแผนไว้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีการประสานงาน มีข้อมูลความคิดเห็นความต้องการใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ทางาน
มีแผนงาน/โครงการ การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์
ประจาปี
มีการจัดทาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนงานที่วางไว้
ครบถ้วน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การรักษาความปลอดภัย
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การชี้แจง เน้นย้า สร้างความตระหนักในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จัดหา เตรียม อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความ
ปลอดภัย
การแต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัย และ
ผู้ตรวจการอยู่เวรยาม พร้อมทั้งแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
รวบรวม สรุปผลการอยู่เวรยาม และการตรวจเวรยามรักษา
ความปลอดภัย รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีแผนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มีมาตรการในการสร้างความตระหนัก และเน้นย้าอย่าง
สม่าเสมอ
มีและจัดเตรียมไว้ และสามารถใช้การได้ในยามฉุกเฉิน
มีกระบวนการแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
มีการรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2

3

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและแนวทางปฏิบัติในการจัดการจัด มีสรุประเบียบ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติเป็นเอกสาร
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
เพือ่ ประกอบการดาเนินงานจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของ สพป.แพร่ เขต 1
วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การ
มีรูปแบบการให้บริการอย่างเสมอภาค ถูกต้อง ครบถ้วน
ประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้
สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขใน
การขอรับการสนับสนุน
ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพตามแนวทาง 1.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
และเงื่อนไขแต่ละโครงการ
พอใจในการบริการด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพของ สพป.
1.การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาชีวิตครู
แพร่ เขต 1
2.การกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
2.มีการดาเนินงานตามขั้นตอนการให้บริการครบถ้วน
3.การกู้เงินโครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก
ถูกต้อง ตรวจสอบได้
4.การกู้เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการ สพป.แพร่ เขต 1

