ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
1. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

รวบรวมข้อมูล

จัดทำโครงกำร/
ขออนุมัติ

แต่งตั้งคณะทำงำน
ประชุมคณะทำงำน

ประชำสัมพันธ์เชิญชวน

เตรียมกำรก่อน
ดำเนินกำร

ดำเนินกำรจัดกิจกรรม

ดำเนินกำรหลังเสร็จสิน้

ติดตำม
ประเมินผล

จัดทำรำยงำนสรุปผล

เสนอผู้บริหำร
และเผยแพร่

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ระยะเวลาดาเนินการ และเอกสารการดาเนินงาน
รายละเอียดของงาน
2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่และข้อมูลทั่วไป
1. ศึกษำ รวบรวมบริบท ข้อมูลเกีย่ วกับพื้นที่ และข้อมูลทั่วไป
ที่เกี่ยวข้อง
2. สรุปวิเครำะห์ประเด็นบริบท ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ และ
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
2.2 จัดทำและเสนอโครงกำรให้ผบู้ ริหำรหน่วยงำนอนุมัติ
เพื่อรองรับกำรดำเนินงำน
1. จัดทำรำยละเอียดโครงกำรและกำหนดแผนกำรดำเนินกำร
จัดกิจกรรมในพื้นที่
2. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ให้ควำมเห็นชอบและ
อนุมัติโครงกำร
3. นำโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติบรรจุลงในแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ประจำปีของหน่วยงำน
2.3 แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินโครงกำร
1. กำหนดรำยละเอียดของโครงสร้ำงทีมงำน
ที่จะดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยของโครงกำร
2. จัดทำร่ำงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
3. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำน
4. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทรำบ
2.4 ประชุมคณะทำงำนเพื่อมอบหมำยผูร้ ับผิดชอบและชี้แจง
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1. จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อสำรองเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดประชุม
2. จัดทำหนังสือเชิญคณะทำงำนเข้ำร่วมกำรประชุม
3. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือเชิญประชุม
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะทำงำน
5. จัดทำระเบียบวำระกำรประชุม
4. ประชุมคณะทำงำนเพื่อร่วมกันวำงแผนกำรดำเนินงำน
5. จัดทำรำยงำนกำรประชุม
7. จัดทำหนังสือนำส่งรำยงำนกำรประชุม
8. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือนำส่ง
รำยงำนกำรประชุม
9. จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะทำงำน
10. รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำย
ในกำรจัดประชุม
11. จัดทำบันทึกเพื่อหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืม ทดรองรำชกำร
12 จัดทำบันทึกเพื่อหักล้ำงกำรส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน
- เอกสำรสรุปประเด็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

5 วัน
1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง

1. โครงกำรกิจกรรมทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำร
ประสำนกิจกรรมทำงกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
และกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำในพื้นที่
2. บันทึกข้อควำมเสนอขอควำมเห็นชอบและอนุมัติ
โครงกำร

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน

1. รำยละเอียดของโครงสร้ำงทีมงำน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน
3. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในสั่งแต่งตั้ง
4. หนังสือรำชกำรแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้ง

1 ชั่วโมง
1 วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
2 วัน
1-2 วัน
3 วัน
1 ชัวโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

-2-

1. บันทึกข้อควำมขอยืมเงินทดรองรำชกำร
2. สัญญำยืมเงิน
3. รำยละเอียดประกอบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร
4. หนังสือรำชกำรเชิญเข้ำร่วมประชุม
5. ระเบียบวำระกำรประชุม
6. หนังสือรำชกำรนำส่งรำยงำนกำรประชุม
7. รำยงำนกำรประชุม
8. บันทึกข้อควำมเพื่อขอส่งใช้เงินยืม ทดรอง
รำชกำร
9. หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดของงาน
2.5 ประสำนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมกิจกรรม
1. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่
จะเข้ำร่วมกิจกรรม
2. จัดทำหนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้ำร่วมกิจกรรม
3. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือแจ้ง
ประชำสัมพันธ์เชิญชวน
4. จัดส่งหนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์เชิญชวนเข้ำร่วมกิจกรรม
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทรำบ
2.6 ประสำนกำรเตรียมกำรก่อนดำเนินกำรจัดกิจกรรม
1. บันทึกเสนอขออนุญำตใช้ห้องประชุมจำก ศึกษำธิกำรภำค
2 เป็นสถำนที่จัดประชุม
2. บันทึกเสนอขอยืม/ขอควำมเห็นชอบจัดซื้อ จัดจ้ำงวัสดุ
อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้จัดกิจกรรม
3. จัดทำคำกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิด
4. จัดทำเอกสำรบัญชีรำยชื่อรับลงทะเบียน รำยงำนตัวของ
ผู้ทเี่ ข้ำร่วมกิจกรรม
5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร (ถ้ำมี)
6. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
7. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมกำรทรำบ
8. จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดกำรและประสำน รำยละเอียด
กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ให้ผู้ที่เกีย่ วข้องทรำบ
9. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือแจ้ง
ประสำนกำรดำเนินงำน
10. จัดส่งหนังสือแจ้งประสำนรำยละเอียดกำรดำเนินงำนให้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทำบันทึกขอยืมเงินทดรองรำชกำรเพื่อ สำรองเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
2.7 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบหรือวิธีกำรที่
หลำกหลำยและเหมำะสมกับลักษณะของแต่ละกิจกรรม
- ดำเนินกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมกำร
ประสำนกิจกรรมทำงกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ
กำรกีฬำ เพื่อกำรศึกษำตำมรูปแบบที่กำหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน
1 วัน
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือคุณสมบัติของบุคคลที่
จะเข้ำร่วมกิจกรรม
2. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือ
ประชำสัมพันธ์
3. หนังสือรำชกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม

1 วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อควำมประสำนกำรขอใช้ห้องประชุม
ของหน่วยงำน
2. บันทึกข้อควำมขอยืม/ขอควำมเห็นชอบ
จัดซื้อจัดจ้ำง
3. คำกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิด
4. บัญชีรำยชื่อลงทะเบียนรำยงำนตัว
5. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในคำสั่ง
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
7. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือแจ้ง
ประสำนกำรดำเนินงำน
8. หนังสือรำชกำรแจ้งประสำนรำยละเอียดกำร
ดำเนินงำน
9. บันทึกข้อควำมเพื่อขอยืมเงินทดรองรำชกำร
10. สัญญำยืมเงิน
11 รำยละเอียดประกอบกำรยืมเงินทดรองรำชกำร

1 วัน
1 ชั่วโมง

3-5 วัน
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1. สูจิบัตรกำรจัดกิจกรรม
2. คู่มือกำรจัดกิจกรรม
3. เอกสำรรำยละเอียดประกอบของแต่ละกิจกรรม

รายละเอียดของงาน
2.8 ดำเนินกำรภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเนินกำรจัดกิจกรรม
1. จัดทำหนังสือตอบขอบคุณหน่วยงำน เจ้ำของสถำนที่
จัดกิจกรรม สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
3. จัดส่งหนังสือตอบขอบคุณให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
5. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 อนุมัติหักล้ำงกำรส่งใช้
เงินยืมทดรองรำชกำร
2.9 ประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
กำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำ
1. บันทึกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทัง้ 3 ระยะ (ช่วงกำร
เตรียมกำร ขณะดำเนินกำร และเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม)
เสนอผู้บริหำรให้ทรำบเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
2. สร้ำงเครื่องมือสำหรับกำรติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ตำมกรอบแนวคิดกำรประเมิน
ที่กำหนด
3. แจกเครื่องมือสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
4. เก็บรวบรวมเครื่องมือสำหรับกำรติดตำม และประเมินผล
กำรดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมฯ
2.10 วิเครำะห์และจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมทำงกำรศึกษำ กำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และกำร
กีฬำเพื่อกำรศึกษำ
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของข้อมูลจำก
เครื่องมือเพื่อกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนกำร
จัดกิจกรรมฯ
2. จัดระเบียบข้อมูล สร้ำงคู่มือ ลงรหัส(Code Book) และ
แปลงข้อมูลที่ได้เป็นรหัสโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล SPSS) ใน กำรวิเครำะห์ประมวลผล
ข้อมูล
3. สร้ำงตำรำงวิเครำะห์ทำงสถิตเิ พื่อนำเสนอผลกำรประเมิน
โดยใช้ค่ำสถิติ ในกำรแปรควำมหมำย
4. วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประมวลผล และสรุปรำยงำนกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
5. จัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
ประจำปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน

เอกสารดาเนินงาน
1. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือ
ตอบขอบคุณ
2. หนังสือรำชกำรแจ้งตอบขอบคุณ
3. บันทึกข้อควำมเพื่อขอส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
4. หลักฐำนกำรใช้จ่ำยเงิน เช่น ใบสำคัญรับเงิน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

1 วัน
1 ชั่วโมง

3 วัน
1 วัน

1. บันทึกข้อควำมเพื่อรำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำในกำรเตรียมกำรจัดกิจกรรม
2. บันทึกข้อควำมเพื่อรำยงำนควำม
ก้ำวหน้ำในขณะดำเนินกำรจัดกิจกรรม
3. บันทึกข้อควำมเพื่อรำยงำนผลดำเนินกำรเมื่อ
สิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม
4. เครื่องมือสำหรับกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมฯ

1 วัน
1 วัน

1 วัน

1 วัน
1 วัน
1 วัน
5 วัน
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1. เอกสำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS
2. เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
ประจำปี

รายละเอียดของงาน
2.11 เสนอรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ให้
ผู้บริหำรทรำบ รวมทั้งประชำสัมพันธ์เผยแพร่ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำง
กำรสื่อสำรต่ำง ๆ
1. จัดทำหนังสือแจ้งกำรประชำสัมพันธ์ เอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ประจำปี เผยแพร่ผ่ำน
ทำง Web site ของสำนักงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ทรำบ
2. บันทึกเสนอศึกษำธิกำรภำค 2 ลงนำมในหนังสือแจ้งกำร
เผยแพร่เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
ผ่ำนทำง Web site ของสำนักงำน
3. จัดส่งหนังสือแจ้งกำรเผยแพร่เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ผ่ำนทำง Web site ของสำนักงำน
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. นำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
ผ่ำนทำง Web site ของสำนักงำน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง

1. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมในหนังสือแจ้ง
กำรประชำสัมพันธ์
2. หนังสือรำชกำรแจ้งกำรเผยแพร่เอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ ผ่ำนทำง
Web site ของสำนักงำน

1 ชั่วโมง
1 วัน
1 ชั่วโมง

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Standard)
3.1 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สำมำรถใช้ติดตำม และวัดประเมินผลกำรดำเนินงำนได้
3.2 มีกำรจัดประชุมคณะทำงำนอย่ำงน้อย 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันวำงแผน และมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ กำรตรวจสอบควำมพร้อมในกำรเตรียมงำนของคณะทำงำน
ฝ่ำยต่ำง ๆ
3.3 มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมทำงกำรศึกษำฯ โดยผ่ำนช่องทำง หรือวิธีกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 2
ช่องทำง
3.4 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำทรำบ
ก่อนกำรจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
3.5 มีกำรแจ้งกำหนดกำร หรือประสำนรำยละเอียดกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ให้คณะทำงำน หน่วยงำน
สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องทรำบก่อนกำรจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
3.6 มีกำรจัดทำบัญชีควบคุมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกิจกรรม
3.7 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ให้ผู้บริหำรทรำบทั้งก่อนกำร
ดำเนินงำน ระหว่ำงดำเนินงำน และสิ้นสุดโครงกำร
3.8 มีกำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำฯ และเสนอผู้บริหำรทรำบภำยใน 2 สัปดำห์
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรดำเนินกิจกรรม
3.9 มีกำรนำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำฯ เผยแพร่ผ่ำนทำง Web site ของ
สำนักงำน
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4. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation) กระบวนกำรจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำและส่งเสริมกำรประสำน
กิจกรรมทำงกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำในพื้นที่
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

แนวทางการประเมิน

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

วิธีการประเมิน

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรกำหนด
ค่ำเป้ำหมำยในกำรประเมินแต่ละ
ระดับของตัวชี้วัดควำมสำเร็จว่ำ
สำมำรถใช้วัดประเมินผลกำร
ดำเนินงำนได้จริงหรือไม่
2. จำนวนครั้งในกำรจัดกำร
- พิจำรณำจำกจำนวนครั้งของกำร
ประชุมคณะทำงำน เพื่อวำงแผน จัดประชุมคณะทำงำน
กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้
- พิจำรณำจำกองค์ประกอบของ
เกิดควำมรอบคอบและชัดเจน กำรประชุมว่ำได้มีกำรวำงแผน
เตรียมกำรดำเนินงำนกำร
มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ควำมพร้อมของคณะทำงำนฝ่ำย
ต่ำง ๆ หรือไม่
3. มีกำรจัดประชุมคณะทำงำน - พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
โดยใช้ ห้องประชุมของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดประชุม
หน่วยงำนเป็นสถำนที่ในกำรจัด คณะทำงำนโดยใช้ห้องประชุมของ
ประชุมทุกครั้ง
หน่วยงำนเป็นสถำนที่ในกำรจัด
ประชุมทุกครั้งหรือไม่



- ตรวจสอบจำกรำยละเอียด
ของตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำนที่ได้ระบุไว้
ในโครงกำร



- ตรวจสอบโดยกำรแจงนับ
จำนวนครั้งของกำรจัดประชุม
คณะทำงำน
- ตรวจสอบจำกประเด็นของ
หัวข้อวำระกำรประชุมและ
รำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ใน
รำยงำนกำรประชุมคณะ
ทำงำน



4. ร้อยละของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับแจ้งกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม

- พิจำรณำจำกจำนวนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องที่ได้แจ้งประชำสัมพันธ์
ให้เข้ำร่วมกิจกรรม โดยคิดเทียบ
จำกจำนวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ทั้งหมด



- ตรวจสอบจำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสำร
ประสำนกำรขอใช้ห้องประชุม
ของหน่วยงำนสถำนที่ในกำร
จัดประชุมตำมทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือเชิญคณะทำงำน
ประชุม ระเบียบวำระกำร
ประชุม หรือรำยงำนกำร
ประชุม
- ตรวจสอบจำกสำเนำหนังสือ
รำชกำรตำมที่ได้จัดส่งไปยัง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เพื่อประชำสัมพันธ์เชิญชวน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้ทรำบ

5. จำนวนช่องทำงหรือวิธีกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำร
ประชำสัมพันธ์เชิญชวนกำรให้
หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที
ทรำบ อย่ำงน้อยจำนวน 2
ช่องทำงหรือไม่



1. มีกำรกำหนดตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จที่เป็น รูปธรรมและ
ใช้วัดกำรดำเนินงำนได้จริง
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- ตรวจสอบจำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เช่น หนังสือรำชกำร
ที่ได้แจ้งประชำสัมพันธ์ได้ให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทรำบ หรือข้อมูลหน้ำ Web
site ของสำนักงำน

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

แนวทางการประเมิน

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

วิธีการประเมิน

6. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
เชิญชวนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบก่อน
กำรจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ อย่ำง
น้อย 2 สัปดำห์

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ทรำบก่อนกำรจัดกิจกรรม
ล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่
กำหนดหรือไม่



- ตรวจสอบจำกวันที่ตำมที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือรำชกำรที่ได้
จัดส่งไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อแจ้ง
ประสำนกำรประชำสัมพันธ์
เชิญชวนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ให้ทรำบ

7. มีกำรแจ้งกำหนดกำรหรือมี
กำรประสำนรำยละเอียดต่ำง ๆ
ให้คณะทำงำนทรำบก่อนกำรจัด
กิจกรรมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1
สัปดำห์

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรแจ้ง
กำหนดกำร หรือมีกำรประสำน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน ต่ำง
ๆ ให้คณะทำงำนทรำบก่อนกำรจัด
กิจกรรมล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำ
ที่ กำหนดหรือไม่



- ตรวจสอบจำกวันที่ตำมที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือรำชกำรที่ได้
แจ้งกำหนดกำรและ ประสำน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ต่ำง ๆ ให้คณะทำงำน
หน่วยงำน และสถำนศึกษำที่
เกี่ยวข้องทรำบ

8. มีกำรจัดทำบัญชีควบคุม
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรม

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดทำบัญชี
ควบคุม รำยกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
ในกำรดำเนินกำร จัดกิจกรรม
หรือไม่



9. ร้อยละของกำรจัดส่งเอกสำร
และหลักฐำนกำรส่งใช้เงินยืมทด
รองรำชกำรได้ถูกต้องตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร

- พิจำรณำจำกจำนวนของเอกสำร
หรือหลักฐำนกำรใช้จ่ำยเพื่อ
ประกอบกำรส่งใช้เงินยืมได้ถูกต้อง
ตรงตำมระเบียบของทำง
รำชกำร โดยคิดเทียบจำกจำนวน
กิจกรรมทีไ่ ด้ดำเนินกำรตลอดทั้ง
ปีงบประมำณ



10. มีกำรติดตำมรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำน
ให้ผู้บริหำรทรำบทั้งในช่วง
กำรเตรียมกำร ระหว่ำงเนินกำร
และเมื่อสิ้นสุดกำรจัดกิจกรรม

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรติดตำม
รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำร
ดำเนินงำนทั้งก่อนกำรดำเนินงำน
ระหว่ำงดำเนินงำน และเมื่อสิ้นสุด
กำรจัดกิจกรรมให้ผู้บริหำรทรำบ
อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่



- ตรวจสอบจำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เช่น เอกสำรบัญชี
ควบคุมรำยกำรค่ำใช้จ่ำย ใน
กำรจัดกิจกรรม หรือเอกสำร
โดยคิดเทียบระหว่ำงประมำณ
กำรรำยจ่ำยกับรำยกำรใช้จ่ำย
ในกำรจัดกิจกรรมจริง
- ตรวจสอบจำกเอกสำรหรือ
หลักฐำนกำรใช้จ่ำยในกำรจัด
กิจกรรมที่ใช้ ประกอบกำร
ส่งใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
โดยเปรียบเทียบกับระเบียบ
ของทำงรำชกำรทุกโครง
กำรที่ได้ดำเนินกำรตลอด
ปีงบประมำณ
- ตรวจสอบจำกเอกสำรกำร
ติดตำมรำยงำนผลควำม
ก้ำวหน้ำทั้งช่วงก่อนขณะ
ดำเนินงำน และเมื่อสิ้นสุดกำร
จัดกิจกรรม) ให้ผู้บริหำรทรำบ
ทั้ง 3 ระยะ

-7-

ความถี่ในการประเมิน
ราย รายไตร ราย
เดือน มาส
ปี

ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ
(In-process KPI)

แนวทางการประเมิน

11. มีกำรจัดทำรำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
และเสนอให้ผู้บริหำรทรำบ
ภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรจัดกิจกรรม

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรจัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
และเสนอให้ผู้บริหำรทรำบภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่



- ตรวจสอบจำกวันที่ตำมที่ได้
ระบุไว้ใน หนังสือรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำร จัด
กิจกรรมฯ ที่เสนอให้ผู้บริหำร
ทรำบ

12. มีกำรนำเอกสำรรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัด
กิจกรรมฯ เผยแพร่ผำ่ นทำง
Web site ของสำนักงำน

- พิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบว่ำมีกำรนำ
เอกสำรรำยงำนสรุปผลกำร
ดำเนินกำรจัดกิจกรรมฯ
เผยแพร่ผ่ำนทำง Web site ของ
สำนักงำน และได้แจ้งให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทรำบหรือไม่



- ตรวจสอบจำกหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูลหน้ำ
Web site ของสำนักงำน และ
หนังสือรำชกำรที่ได้แจ้งกำร
เผยแพร่ให้ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ทรำบ

------------------------------
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วิธีการประเมิน

