ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับสานัก
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

1

ร่วมรับฟังการชี้แจง

รายละเอียดของงาน
1. จัดทาบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
แต่ละกลุ่มไปเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ชีแ้ จงแนวทางการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2. แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ
3. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ
4. จัดทาบันทึกขออนุญาตไปราชการและขอ
ใช้รถของทางราชการ
5. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
6. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง
7. สรุปรายงานการเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ชีแ้ จงฯ ให้ศึกษาธิการภาค 2 ทราบ
8. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
มีผู้แทนกลุ่มงานในหน่วยงานเข้าร่วม
รับฟังเกณฑ์ และรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคารับรองฯ ในการชี้แจงจาก กลุม่
พัฒนาระบบบริหาร สป ไม่น้อยกว่า 3
กลุม่ งาน

1 วัน
1 วัน

1 วัน

[หน้า 1 : 7]

เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. บันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบ
1. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
2. นายสุนทร บุญสถิต
3. บันทึกขออนุญาตไปราชการและขอ
กลุม่ อานวยการ
ใช้รถของราชการ
สานักงานศึกษาธิการ
4. บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
ภาค 2
5. บันทึกสรุปรายงานการเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมชีแ้ จงฯ
6. บันทึกขอส่งใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

2

ศึกษากรอบ
การประเมินผล
3

ประชุมชีแ้ จงและ
แต่งตั้งคณะทางาน

4
จัดทาร่างคารับรอง

รายละเอียดของงาน
1. ศึกษากรอบการประเมินผลและ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
2. จัดทาสรุปรายละเอียดสาระและประเด็น
สาคัญ เพื่อทาความเข้าใจในกรอบ
การประเมินนั้นอย่างชัดเจนทุกแง่ทุกมุม
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
2. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
3. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม/คาสั่งแต่งตั้ง
4. ส่งหนังสือเชิญประชุมและคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานให้บุคลากรในสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ทราบ
5. จัดทาระเบียบวาระการประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม
6. ประชุมชีแ้ จงแนวทางการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
1. จัดทาหนังสือแจ้งกลุ่มงานภายในเพื่อ
กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามที่
ตนเองรับผิดชอบ
2. เสนอหนังสือให้ ศึกษาธิการภาค 2
ลงนาม
3. ส่งหนังสือให้กลุ่มงานภายในดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

- เอกสารสรุปรายละเอียดสาระและ
ประเด็นสาคัญของกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

1 วัน

1 วัน

เอกสารดาเนินงาน

- มีการชี้แจงและจัดทาเอกสาร
คาอธิบายรูปแบบการเขียน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในหน่วยงานทราบทุกคน
- ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัดเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการทุกคน
(ร้อยละ 100)

1. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ
สานัก
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
3. ระเบียบวาระการประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม

รวบรวมตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับสานักจาก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดภายในเวลาตามที่
กาหนดในหนังสือแจ้งกลุม่ งานภายใน
ได้ครบทุกตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)

1. หนังสือแจ้งกาหนดค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
2. ร่างคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสานัก

1 วัน
1 วัน

1 วัน
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

4

5

เข้าร่วมเจรจาต่อรอง

6
จัดทาคารับรอง
ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดของงาน
4. รวบรวมตัวชี้วัดจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. จัดทาร่างคารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสานักเสนอศึกษาธิการภาค 2
เห็นชอบ
1. จัดทาบันทึกเสนอศึกษาธิการภาค 2
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วม
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
ค่าน้าหนัก และเกณฑ์การให้
คะแนนกับคณะกรรมการฯ
2. แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ
3. ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. ทราบ
4. จัดทาบันทึกขออนุญาตไปราชการและขอ
ใช้รถของทางราชการ
5. จัดทาบันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
6. เข้าร่วมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ
7. จัดทาบันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ
1. จัดทาบันทึกสรุปรายงานการเข้าร่วม
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ให้
ศึกษาธิการภาค 2 ทราบ/แจ้งกลุม่ งานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามมติของ
คณะกรรมการฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารดาเนินงาน

มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 เข้าร่วมประชุม
การเจรจาต่อรองความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัดกับคณะกรรมการฯ

1. บันทึกมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
3. บันทึกขออนุญาตไปราชการและขอ
ใช้รถของทางราชการ
4. บันทึกขอยืมเงินทดรองราชการ
5. บันทึกหักล้างการส่งใช้เงินยืม
ทดรองราชการ

1 วัน
1 วัน

1 วัน

1 วัน
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

มีการจัดทาเกณฑ์การประเมินได้
1. บันทึกสรุปรายงานการเข้าร่วม
ถูกต้องตามแบบฟอร์มและมติ
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ
ที่ประชุมการเจรจากับคณะกรรมการฯ 2. เอกสารคารับรองฉบับสมบูรณ์
ส่งภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
3. หนังสือนาส่งคารับรอง
ปฏิทินการจัดทาคารับรองฯ ที่
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. กาหนด
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

6

7

จัดทาคู่มอื
รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดของงาน
2. ส่งหนังสือให้กลุ่มงานภายในดาเนินการ
3. รวบรวมตัวชี้วัดที่ได้ทาการปรับปรุงแล้ว
จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. จัดทาคารับรองฉบับสมบูรณ์เสนอ
ศึกษาธิการภาค 2
5. จัดทาหนังสือนาส่งคารับรองฉบับสมบูรณ์
เสนอศึกษาธิการ ภาค 2 ลงนาม
6. ส่งคารับรองฉบับสมบูรณ์ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป. ภายเวลาที่กาหนด
1. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามในหนังสือ
แจ้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อจัดทา
รายละเอียดของตัวชี้วัด
2. ส่งหนังสือ/แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
ให้กลุ่มงานภายในดาเนินการ
3. รวบรวมแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. จัดทาคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
5. เสนอคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ให้
ศึกษาธิการภาค 2 เห็นชอบ/ลงนามใน
หนังสือนาส่ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง
1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทารายละเอียด
ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมินได้อย่าง
ถูกต้องตามรูปแบบและมติที่ประชุม
การเจรจากับคณะกรรมการฯ โดยส่ง
ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดใน
หนังสือแจ้งกลุม่ งานที่รับผิดชอบ
ได้ครบทุกตัวชี้วัดตามคารับรองฯ
(ร้อยละ 100)

1 วัน
1 ชั่วโมง
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1. หนังสือแจ้งจัดทารายละเอียดของ
ตัวชี้วัด
2. แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
3. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
4. หนังสือนาส่งคู่มือรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

7

8

ปรับปรุงคู่มือ
รายละเอียดตัวชี้วัด

9
แจ้งเวียนคู่มือตัวชีว้ ัด

รายละเอียดของงาน
6. ส่งคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ให้
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป. ภายเวลาที่
กาหนด
1. รับเอกสารคู่มอื รายละเอียดตัวชีว้ ัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ส่งคืนมา
ให้แก้
2. ตรวจสอบข้อสังเกตการปรับปรุงคู่มือ
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ของกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สป.
3. จัดทารูปเล่มคูม่ ือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ที่
ได้ทาการปรับปรุงแล้ว
4. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามใน
หนังสือนาส่ง
5. ส่งคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ที่ปรับปรุง
แล้วให้กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สป.
1. จัดทาสาเนาเอกสารคู่มือคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ระดับสานัก
2. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
ในหนังสือนาส่งเอกสาร
คู่มือคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
3. ส่งเอกสารคู่มอื คารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ ให้บุคลากรทราบ/ถือปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

1 ชั่วโมง

1. หนังสือนาส่งคู่มอื รายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ
2. คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ที่ได้รับ
การปรับปรุง

1 วัน

1 วัน

บุคลากรได้รับเอกสารคูม่ ือ
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานทุกคน
(ร้อยละ 100)

1 วัน
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1. หนังสือแจ้งเวียนบุคลากร
2. เอกสารคู่มือคารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ

ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

10

ติดตามรายงานรอบ
9 เดือน 12 เดือน

11

รายละเอียดของงาน
1. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามใน
หนังสือแจ้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
(ตามรอบการประเมิน)
2. ส่งหนังสือ/แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด
ให้กลุ่มงานภายในดาเนินการ
3. รวบรวมแบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด
จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. จัดทาหนังสือนาส่งเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ (ตามรอบการประเมิน) เสนอ
ศึกษาธิการภาค 2 ลงนาม
5. ส่งเอกสารรายงานผลการดาเนินงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการฯ (ตามรอบ
การประเมิน) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สป. ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
2. เสนอศึกษาธิการภาค 2 ลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
3. ส่งหนังสือเชิญประชุมให้บุคลากรใน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ทราบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1 วัน

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่าง
ถูกต้องและส่งภายในระยะเวลาตามที่
กาหนดในหนังสือแจ้งกลุม่ งานที่
รับผิดชอบได้ครบทุกตัวชี้วัดตาม
คารับรองฯ (ร้อยละ 100)

1. หนังสือแจ้งให้จัดทารายงานผล
การดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ
2. แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด
3. หนังสือนาส่งเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการฯ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐานการดาเนินงานโดยจัดเรียงให้
เป็นไปตามเกณฑ์/ตามลาดับขั้นตอน
เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ได้ภายใน
เวลาตามที่กาหนดในหนังสือแจ้งให้

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3.หนังสือแจ้งให้จัดเตรียม/ส่งแฟ้ม
เอกสาร/หลักฐานการดาเนินงาน
4. เอกสาร/หลักฐานการดาเนินงาน

1 วัน

1 วัน

1 วัน
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ผู้รับผิดชอบ

ลาดับ
ที่

ผังกระบวนการ
(Flow Chart)

11

ประชุมเตรียมพร้อม

รายละเอียดของงาน
4. จัดทาระเบียบวาระการประชุม
5. ประชุมเพื่อรับการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ ของคณะกรรมการฯ
6. เสนอศึกษาธิการ ภาค 2 ลงนาม
ในหนังสือจัดเตรียม/ส่งแฟ้มเอกสาร/
หลักฐานการดาเนินงานโดย
จัดเรียงให้เป็นไปตามเกณฑ์/ตามลาดับ
ขั้นตอน
7. แจ้งหนังสือจัดเตรียมและส่งแฟ้มเอกสาร/
หลักฐานการดาเนินงานให้บุคลากรทราบ
8. รวบรวมแฟ้มเอกสาร/หลักฐาน
การดาเนินงานและจัดเก็บเพื่อรอรับ
การตรวจประเมินฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
จัดเตรียม/ส่งแฟ้มเอกสารได้ครบทุก
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100)

------------------------
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เอกสารดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

