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คํานํา
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จัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
แนวทางหนึ่งในการประเมินคุณภาพงานบริการ คือ การพิจารณาความพึงพอใจในสิ่งที่
ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใชบริการ โดยที่ความพึงพอใจตอบริการมีองคประกอบสําคัญ
อยางหนึ่ง คือ การรับรูถึงคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซึ่งผูใหบริการนําเสนอโดยการแสดงออก
ตางๆ ในกระบวนการบริการและผูรับบริการประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการเหมาะสมมาก
นอยเพียงใดในเรื่องความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตาม
บทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ งาน การใช ภ าษาสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ต นของผู ใ ห บ ริ ก าร
วามีความเต็มใจและจริงใจเพียงใดในการบริการ ฯลฯ การรับรูในเรื่องเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการ
ประเมินคุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุและผล ซึ่งนําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ
ทางฝ ายธุร การ-การเงิน ไดดําเนินการจนสําเร็จลุลว งไดเปน อยางดี จึงขอนําเสนอและ
สรุปผลความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการสารบรรณ ในปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดใน
เอกสารเลมนี้
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แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายธุรการ-การเงิน (งานธุรการ-สารบรรณ) โรงเรียนมารียอนุสรณ
************************************************************************
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ธุรการ-สารบรรณ
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 2.4
สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ม ารั บ บริ ก ารงานธุ ร การ
โรงเรียนมารียอนุสรณ จังหวัดบุรีรัมย ปการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือการวิจัย ดังนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลใช คือ สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนตน
ผลการวิจัย พบวา ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียน
มารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุ 30-40 ป คิดเปนรอยละ 44 จํานวน 22 คน อายุ
นอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 28 จํานวน 14 คน และอายุระหวาง 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28
จํานวน 14 คน ตามลําดับ
2. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50 จํานวน 25 คน เพศหญิงคิดเปน
รอยละ 50 จํานวน 25 คน
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียนมารียอนุสรณ
ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.37 คิดเปนรอยละ 87.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอสามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน (�X = 4.72)
เจาหนาที่พูดจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง (�X = 4.52) เจาหนาที่ใหคําแนะนํา
คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี (�X = 4.38) เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ
� = 4.36) เจาหนาที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี (X
� = 4.34) การใหบริการแกผูมารับ
(X
บริการตามลําดับ กอน-หลัง (�X = 4.30) การใหขอมูล เอกสาร เกี่ยวกับงานธุรการ รวดเร็ว ถูกตอง
และแมนยํา (�X = 4.30) การใหบริการ ไมยุงยาก ไมซับซอน (�X = 4.26) ตามลําดับ
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การติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใชเปนขอมูลในการบริหารการจัดการงานดานการบริการของสถานศึกษา
2. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูล
ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษาจะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปใชเปน เครื่องมือในการบริหาร
จัดการดานการบริการใหบรรลุตามเปาหมาย
สรุปความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ ปการศึกษา 2561 ดังตอไปนี้
สภาพ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
ความสําเร็จ
ที่
ผลการดําเนินงาน
ของโครงการ
บรรลุ ไมบรรลุ
ความพึงพอใจของผูที่มารับบริการ
จากการดําเนินการ เพื่อแจก
งานธุรการ-สารบรรณ ปการศึกษา
แบบสอบถามใหผูมารับบริการงาน
2561 คิ ด เป น ร อ ยละ 80 หรื อ
ธุรการ-สารบรรณ ปการศึกษา 2561
ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ในการเก็บขอมูล เก็บรวบรวมแบบ
1
√
ประเมิน และวิเคราะหขอมูลตาม
วิธีการวิจัย สรุปผลการดําเนินการ
มีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ
87.40 หรือระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก
สรุปผลในภาพรวม
จุดเดนของการวิจัยความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ ปการศึกษา
2561 พบวา ผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจเปนอยางดีและความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ-สารบรรณ อยูในระดับมาก
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4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ ของโรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลการวิจัยดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม แสดงจํ า นวนและค า ร อ ยละของกลุ ม
ตั ว อย า งจํ า แนกตามเพศ และอายุข องผูมารับ บริ การงานธุ ร การ โรงเรีย นมารี ยอนุ ส รณ ผลการ
วิเคราะหขอมูลปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ และอายุของผูมารับบริการ
งานธุรการ โรงเรียนมารียอนุสรณ
ลําดับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
1 เพศ
ชาย
25
50
หญิง
25
50
2 อายุ
นอยกวา 30 ป
14
28
30 – 40 ป
22
44
41 ปขึ้นไป
14
28
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แสดงจํานวนและคารอยละของ
กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ และอายุของผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียนมารียอนุสรณ สรุปผล
การวิเคราะหขอมูลดังนี้
จําแนกตามเพศของผูมารับบริการงานธุรการ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 50 จํานวน 25 คน เพศหญิงคิดเปนรอยละ 50 จํานวน 25 คน
จําแนกตามอายุของผูมารับบริการงานธุรการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุ 30-40 ป
คิดเปนรอยละ 44 จํานวน 22 คน อายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 28 จํานวน 14 คน และอายุ
ระหวาง 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28 จํานวน 14 คน ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความ
พึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียนมารียอนุสรณ ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียนมารียอนุสรณ ปการศึกษา 2561 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผล
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คิดเปน การแปลผล
ที่
รายการ
เฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
รอยละ
มาตรฐาน
1. การใหขอมูล เอกสาร เกี่ยวกับ
4.30
0.5440
86.00
มาก
งานการเงิน รวดเร็ว ถูกตอง
และแมนยํา
2. การใหบริการแกผูมารับบริการ
4.30
0.5803
86.00
มาก
ตามลําดับ กอน-หลัง
3. การใหบริการไมยุงยาก
4.26
0.6642
85.20
มาก
ไมซับซอน
4. ความสะดวกในการติดตอขอใช
4.26
0.6642
85.20
มาก
บริการ
5. ระยะเวลาในการรับบริการ
4.24
0.6247
84.80
มาก
ในแตละครั้ง
6. เจาหนาที่มีความกระตือรือรน
4.36
0.6627
87.20
มาก
เอาใจใสในการใหบริการ
7. เจาหนาที่พูดจาสุภาพ
4.52
0.5047
90.40
มากที่สุด
ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง
8. เจาหนาที่สามารถ แกปญหาที่
4.34
0.6263
86.80
มาก
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
9. เจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา
4.38
0.6353
87.60
มาก
ตอบขอซักถามไดดี
10 เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เหมาะสม
4.72
0.4965
94.40
มากที่สุด
กับการทํางาน
ภาพโดยรวม
4.37
0.6003
87.40
มาก
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จากตาราง ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูมารับบริการงานธุรการ โรงเรียนมารีย
อนุสรณ ปการศึกษา 2561 พบวา โดยรวมเฉลี่ย 4.37 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.6003
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อสามารถเรีย งลําดั บ จากมากไปหานอ ยไดดัง นี้ เจา หนา ที่แต งกายสุ ภ าพ
เหมาะสมกับการทํางาน (�X = 4.72) เจาหนาที่พูดจา สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง
(�X = 4.52) เจาหนาที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ตอบขอซักถามไดดี (�X = 4.38) เจาหนาที่มีความ
กระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ (�X = 4.36) เจาหนาที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
� = 4.34) การใหบริการแกผูมารับบริการตามลําดับ กอน-หลัง (X
� = 4.30) การใหขอมูล เอกสาร
(X
เกี่ยวกับงานธุรการ รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา (�X = 4.30) การใหบริการ ไมยุงยาก ไมซับซอน
(�X = 4.26) ความสะดวกในการติดตอขอใชบริการ (�X = 4.26) และระยะเวลาในรับบริการแตละครั้ง
(�X = 4.24) ตามลําดับ

ภาคผนวก

แผนงานตามโครงสราง
ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561

ลําดับที่ 2 หนวยงาน ธุรการ
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 2.4

วัตถุประสงค/เปาหมาย
วัตถุประสงค
1.เพื่อวางแผนรวมกับหัวหนา
ฝายธุรการ–การเงิน ในการ
กําหนดแผนงานธุรการ
2. เพื่อดําเนินงานธุรการใหมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมและสรุป
รายงาน การดําเนินงาน
งานธุรการ
เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครูนักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนผูมาติดตอ
รับบริการงานธุรการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝายธุรการการเงินเพื่อ
1.1.1เตรียมวางแผนรวมกับ
เมษายน 2561
หัวหนาฝายธุรการ–การเงิน ในการกําหนด
แผนงานธุรการ
1.1.2เตรียมดําเนินงานธุรการ
15พ.ค.61-15มี.ค.62
จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับงานธุรการ
1.1.3เตรียมรวบรวมและสรุป
15พ.ค.61-15มี.ค.62
รายงานการดําเนินงาน งานธุรการ
2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระ
งานรวม/โครงการ) (D : DO)
2.1วางแผนรวมกับหัวหนาฝายธุรการพ.ค.61- มี.ค.62
การเงิน ในการกําหนดแผนงานธุรการ
2.1.1 ประสานงานกับงานแตละ
งานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
2.1.2 ประชาสัมพันธงานธุรการ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการวางแผนรวมกับ
หัวหนาฝายธุรการ–การเงิน
ในการกําหนดแผนงานธุรการ
2. มีการดําเนินงานธุรการ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการรวบรวมและสรุป
รายงาน การดําเนินงาน
งานธุรการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. บุคลากรงานธุรการ
รอยละ 100 วางแผนรวมกับ
หั ว หน า ฝ า ยธุ ร การ–การเงิ น
ในการกําหนดแผนงานธุรการ
2.บุคลากรงานธุรการ
รอยละ 100ดําเนินงานธุรการ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถรวบรวมและ
สรุปรายงาน การดําเนินงาน
งานธุรการ นําเสนอหัวหนา
ฝายธุรการ-การเงินได

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
2.2 ดําเนินงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ
2.2.1 ติดตอประสานงานกับ
บุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
2.2.2 ใหบริการขอมูลแกผูมา
ติดตองาน เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใช
ประโยชนไดตอไป
2.2.3ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 รวบรวมและสรุปรายงาน การ
ดําเนินงานงานธุรการ
2.3.1 รวบรวมและสรุปการ
ดําเนินงานเพื่อนําเสนอหัวหนาฝายธุรการการเงิน
2.3.2 สงสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานนําเสนอหัวหนาฝายธุรการการเงิน

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)
พ.ค.61- มี.ค.62

พ.ค.61- มี.ค.62

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

เครื่องมือการติดตาม :
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถามความพึง (C : CHECK)
พอใจของผูมารับบริการงาน
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน
ทุกเดือน
ธุรการ
ตามแผนงานของฝายธุรการ-การเงิน
20-28 ก.พ.62
1 3.2 ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานตาม
แผนงานของงานธุรการ
4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
1มี.ค.62–30เม.ย.62
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึง
พอใจ
4.2 สรุปผล รายงาน งานธุรการให
หัวหนาฝายธุรการ-การเงินและนําเสนอ
ผูบริหาร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและ
นําไปใชในปการศึกษาตอไป

ลําดับ
ที่
1
2
3

รายการ

กระดาษงานพิมพ
หมึกพิมพ
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน ธุรการ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
.
ALCOTT 70 แกรม 75
100
Canon LBP 6030 700
17
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
7,500
11,900
2,300

21,700

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 21,700 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางปุณณิศา นพคุณ)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานธุรการผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ส.ต

หมาย
เหตุ

ลําดับที่3หนวยงาน สารบรรณ
ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบสี่ : มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานโรงเรียน : มาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 2.4

วัตถุประสงค/เปาหมาย
วัตถุประสงค
1.เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสาร
การรับจดหมายจากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งในและ
นอกโรงเรียน
2.เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสาร
ออกภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
3. เพื่อประสานงานและ
ทําเอกสารหนวยงานตางๆ
ใหบุคลากรภายในโรงเรียน
4. เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสาร
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาฝาย ผูแทนผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการและ
ผูอํานวยการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ขั้นวางแผน(P : PLAN)
1.1 ประชุมคณะกรรมการฝายธุรการการเงินเพื่อ
1.1.1 เตรียมแตงตั้งผูรับผิดชอบ
งาน
1.1.2เตรียมประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงาน
1.1.3 เตรียมศึกษาสภาพปญหา
และความตองการ
1.1.4 เตรียมจัดทําตารางการ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับงาน
สารบรรณ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

เม.ย.-61
เม.ย.-61
เดือนละ 1 ครั้ง
15พ.ค.6115มี.ค.62

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

เปาหมายเชิงปริมาณ
1.ครู นักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชนผูมาติดตอรับบริการ

2.ขั้นดําเนินการ (ภาระงานประจํา/ภาระ
งานรวม/โครงการ) (D : DO)
2.1 ดํ า เนิ น การติ ด ต อ ประสานงานกั บ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือตนสังกัด
ตามนโยบาย หรื อ ที่ไ ด รั บ มอบหมายจาก
ผูอํานวยการหรือผูจัดการ
2.1.1 เบิกสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลคาการศึกษาบุตร
คาชวยเหลือบุตร บุคลากรภายในโรงเรียน
2.1.2 ประสานงานเอกสารงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ฝ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาการบรรจุ แต ง ตั้ ง เสนอ ผอ.
รายงานตนสังกัด ศธ.
2.1.3 ดําเนินการประสานงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ฝ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาจั ด ทํ า เอกสารขออนุ ญ าตครู
ตางชาติ
2.1.4 ดําเนินการประสานงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ฝ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา จัดทําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
/ตอไปใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปาหมายเชิงคุณภาพ :
1. มีการจัดทําเอกสารการรับ
จดหมายจากหนวยงานตางๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน
2. มีการจัดทําเอกสารออก
ภายในและภายนอกโรงเรียน
3. มีการประสานงานและ
ทําเอกสารหนวยงานตางๆ
ใหบุคลากรภายในโรงเรียน
4. มีการจัดทําเอกสาร
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาฝาย ผูแทนผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการและ
ผูอํานวยการ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

รายเดือน

รายเดือน

15-พ.ค.-61

15-พ.ค.-61

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.บุคลากรงานสารบรรณ
รอยละ 95 มีการจัดทําเอกสาร
การรับจดหมายจากหนวยงาน
ตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
2.บุคลากรงานสารบรรณ
รอยละ 95 มีการจัดทําเอกสาร
ออกภายในและภายนอก
โรงเรียน
3. บุ คลากรงานสารบรรณ
รอยละ 95 มี การประสานงาน
และทํ าเอกสารหน วยงานตา งๆ
ใหบุคลากรภายในโรงเรียน
4. บุ คลากรงานสารบรรณ
รอยละ 95 มีการจัดทําเอกสาร
หน ว ยงานตา งๆ ที่ เ กี่ย วข องกั บ
โรงเรีย นตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหั ว หน า ฝ า ย ผู แ ทนผู รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต ผู จั ด ก า ร แ ล ะ
ผูอํานวยการ

2.2 ดําเนินการจัดทําเอกสารการรับ
จดหมายหนวยงานตางๆ
2.2.1 การรับจดหมายและการ
แยกเอกสารของแต ล ะหน ว ยงาน เพื่ อ
เตรี ย มลงทะเบี ย นหนั ง สื อ รั บ เข า แยก
ประเภทหนั ง สื อ รั บ เข า บั น ทึ ก นํ า เสนอ
ผู จั ด การและ ผู อํ า นวยการ ลงนามแจ ง
หนวยงานหรือฝายตางๆ ดําเนินงาน
2.2.2 การรับจดหมายและการ
แยกเอกสารของแต ล ะหน ว ยงาน เพื่ อ
เตรียมลงทะเบียนหนังสือออก
2.3 ดําเนินการงานเอกสารหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
2.3.1 จัดทําเอกสารคํารองขอรับ
เงินอุดหนุนรายบุคคลประสานงานวัดผล
ประเมินผลและทะเบียน ฝายวิชาการ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อ
อนุมัติรับรองจํานวนนักเรียนและ
ดําเนินการสงคํารองขอรับการอุดหนุนตอ
ตนสังกัดตรวจสอบรับการอุดหนุน
2.3.2 จัดทําเอกสารคํารองขอรับ
การอุ ด หนุ น โครงการอาหารเสริ ม (นม
โรงเรี ย น)ประสานงานวั ด ผลประเมิ น ผล
นําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อ
อ นุ มั ติ รั บ ร อ ง จํ า น ว น นั ก เ รี ย น แ ล ะ
ดํ า เนิ น การส ง คํ า ร อ งขอรั บ การอุ ด หนุ น
โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

15พ.ค.61–
31มี.ค.62

15พ.ค.61–
31มี.ค.62

วันที่ 1–10
ของทุกเดือน

เมษายน 61
พฤศจิกายน 61

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน

เครื่องมือการติดตาม :
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ (C : CHECK)
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนงานของฝายธุรการ-การเงิน
3.2 ปรับปรุง แกไข การดําเนินงานตาม
แผนงานของงานสารบรรณ

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน
(วัน/เดือน/ป)

ทุกเดือน
20-28 ก.พ.62

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
(A : ACT)
4.1 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 1มี.ค.62–30เม.ย.62
4.2 สรุปผล รายงาน งานสารบรรณแก
หั ว หน า ฝ า ยธุ ร การ-การเงิ น และนํ า เสนอ 1มี.ค.62–30เม.ย.62
ผู บ ริ ห าร เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและ
นําไปใชในปการศึกษาตอไป

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน สารบรรณ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนดมาตรฐาน/ ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
หนวย
หนวย
ที่
คุณภาพ
บาท ส.ต
1 กระดาษงานพิมพ ALCOTT 70 แกรม
75
60
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
700
6
3 วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(เกาพันสี่รอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท ส.ต
4,500
4,200
700

9,400

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 9,400 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางสาวศุภลักษณ วาปกัง)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานสารบรรณผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

หมาย
เหตุ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการงานธุรการ
ปการศึกษา 2561

