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กลุ่มอานวยการ
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สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หมวด 2 มาตรา 10 มีอำนาจหน้ าที่ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 36 และ มาตรา 37 แห่งระเบียบบริหารราชการ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ (ฉบั บ ที่ 3 ) พ.ศ. 2553 กำหนดให้ มี เขตพื้ น ที่ การศึก ษาเพื่ อการบริห ารจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
ซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กำหนดให้ มี ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2560 ข้ อ 6 และออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ ง การแบ่ งส่ ว นราชการภายในสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ใช้แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ โดยได้วิเคราะห์บทบาท
อำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ
งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานการสรรหากรรมการ และอนุกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะทำงานที่ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
คณะทำงานกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
ขอบข่ายภารกิจงาน
ส่วนที่ 1 บทนำ
แนวคิดกลุ่มอำนวยการ
ขอบข่ายภารกิจงาน
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานสารบรรณ
งานการรับส่งหนังสือในหน้าที่ราชการ
งานการมอบหมายงานในหน้าที่การงาน
งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานบริการอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย
งานยานพาหนะ
งานจัดระบบบริหารงาน
งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
งานการควบคุมภายใน
งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
งานประสานงานข้อมูลพื้นฐาน
การสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคผนวก
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
นายสมชาย อรุณธัญญา
ผอ.สพป.จบ ๒
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
รอง ผอ.สพป.จบ ๒
นางสาวลำใย ป้องหมู่
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

งานสารบรรณสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

งานช่วยอำนวยการ

งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหาร

นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
นางสุนทรี สุวรรณวงค์

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา
น.ส.สุนทรี สุวรรณวงศ์
น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
นางสุนทรี สุวรรณวงศ์
นายอภิชาต เสาวรส

น.ส.ลำใย ป้องหมู่

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

งานการประสานงาน

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

งานเลือกตั้งและสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ

นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์

งานประชาสัมพันธ์

นางเปรมฤดี คลังจันทร์
นายประจวบ ทองเปรม
นายจาริต พุทธิวรานุวัตร

นายอภิชาต เสาวรส
นายสัมฤทธิ์ นิยมผล
นายวชิรพงษ์ แก้วทรายขาว

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

งานสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ส่วนที่ 1
บทนำ
แนวคิด
งานช่วยอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอำนาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและ
โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้
ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่ อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ จั ด ระบบบริ ห ารและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
2. เพื่อให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึ ก ษาประถมศึกษาจันทบุ รี เขต 2 และสถานศึ ก ษาเป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อย
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้ การบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
การดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานสารบรรณ
1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทำหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทำลายหนังสือราชการ
2. งานช่วยอำนวยการ
2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสำนักงาน
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3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ
5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ
6. งานประสานงาน
การติดต่อสื่อสารให้เกิด ความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
ไม่เกิด การทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน
7. งานการสรรหาหากรรมการและอนุกรรมการ
7.1 งานสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
7.2 งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ค.ศ. และ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.3 งานเลือกตั้งอื่น ๆ
8. งานประชาสัมพันธ์
8.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่
กลุ่มอำนวยการและผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งานช่วยอำนวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหาร

1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
2. งานการจัดทำหนังสือราชการ
3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
4. งานการยืมหนังสือราชการ
5. งานการทำลายหนังสือราชการ

นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
น.ส.สุนทรี สุวรรณวงศ์

1. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานประชุมภายในสำนักงาน
1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา
น.ส.สุนทรี สุวรรณวงศ์
น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

นางสาวลำใย ป้องหมู่
น.ส.สุนทรี สุวรรณวงศ์

งานยานพาหนะ

1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานคำรับรองปฏิบัติการ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอำนาจหน้าที่
กลุ่มอำนวยการและผู้รับผิดชอบ (ต่อ)
งานการประสานงาน

งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานการประสานงานภายในและภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

1. งานสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
น.ส.ลำใย ป้องหมู่
2. งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและ
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. งานเลือกตั้งอื่น ๆ
1. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา

งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

น.ส.ลำใย ป้องหมู่
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
น.ส.ณัฐธกรฌ์ โมรา
น.ส.สุนทรี สุวรรณวงศ์
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ชื่องาน : งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือการประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับ -ส่ง การจัดทำหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย
หนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอำนวยการ
4. คำจำกัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
“เอกสารลับ” หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
“กลุ่ม”
หมายถึง - กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา
- กลุ่มกฎหมายและคดี
“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-sarabun
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานการรับ-ส่งหนังสือราชการ
5.1 งานการรับหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
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(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้ อ ง นำเสนอเพื่ อดำเนิน การโดยเสนอให้ห ัว หน้า กลุ่ มงานบริห ารทั ่ ว ไป
วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อจำแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับ ด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่าง ๆ
- หัวหน้ากลุ่มงาน นำเสนอผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีเป็ น หนั งสื อลั บ นายทะเบียนหนังสื อลั บลงทะเบียนรับ หนังสื อแล้ ว นำเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกคำสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเรื่องให้กลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
5.2 งานการส่งหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่างๆ ส่งมา
เพื่อออกเลขที่หนังสือ
(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นำหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
ประทับตราชื่อผู้ลงนาม
(4) แสกนสำเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ใน folder
(5) ส่งสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริการตอบคำถาม/ค้นหาคำถามทะเบียนหนังสือส่งออก
5.3 งานการจัดทำหนังสือราชการ
(1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดำเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรู ปแบบหนังสือ รูปแบบ
หนังสือในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
(2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนดไว้ จำนวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสำเนา
ไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามลำดับชั้น
(4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่
ทำการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คำสั่ง แล้วแต่กรณีและเก็บคู่ฉบับรวมเรื่อง
5.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
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(3) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำ
อายุการเก็บหนังสือ
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และ
เป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
(4) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป
5.5 งานการยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้ขอยืมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้น จะนำไปใช้
ในราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมคำขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาอนุญาต
(3) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณาเหตุผล
การขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 สั่งการ
(5) ดำเนินการตามผลการสั่งการต่อไป
(6) เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
หมายเหตุ
1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า ส่วนราชการ ระดับกองขึ้นไป
2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป

5.6 งานการทำลายหนังสือราชการ
(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือ
และจัดทำบัญชีหนังสือ ขอทำลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (สำรวจหนังสือเพื่อทำลายควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 2367/2546 เรื่อง การมอบอำนาจการทำลายหนังสือ ปกติประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน
ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยคณะกรรมการทำลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทำลาย ตามบัญชีหนังสือขอทำลาย
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทำลาย
และควรขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจารณา
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3) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทำลายให้กรอกเครื่องหมาย
กากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ
(ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) จัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทำลาย เพื่อเสนอผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้
1) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทำลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน
2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทำลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ
(4) ส่งรายชื่อบัญชีหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทำลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติหรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอทำความตกลงกับ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว
(5) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ทำลายหนังสือได้
(6) ดำเนินการทำลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้น
อ่านเป็นข้อความได้ แล้วนำเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
(7) เมื่อทำลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานรับหนังสือราชการ

รับ
เอกสาร
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/
รายละเอียดอื่น พิจารณาแยกเอกสาร
ตามชั้นความเร็วของระเบียบสารบรรณฯ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
(กรณีหนังสือลับ)

เสนอรอง ผอ.สพป.จบ ๒
พิจารณาระบุกลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

ไม่สามารถระบุกลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เสนอ ผอ.กลุ่ม
อำนวยการพิจารณา
ระบุกลุม่ ที่รับผิดชอบ

ถูกต้อง
(กรณีหนังสือปกติ)

จัดส่งเอกสารให้กลุ่ม/
หน่วย ที่เกี่ยวข้อง
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6.2 งานส่งหนังสือราชการ
เจ้าหน้าที่
ธุรการกลุม่ /
เจ้าของเรื่อง

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเพื่อบันทึก
รายการลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ออกเลขที่หนังสือส่ง

พิจารณาคัดแยก
เอกสาร

จัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์(ภายนอก)

จัดส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เฉพาะหน่วยงาน
ภายนอก

ส่งเอกสารไปยังสพป.จบ ๒
ร.ร.ในสังกัด

(AMSS++)

จัดส่งเอกสารภายใน
สพป.จันทบุรี เขต 2

ส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(AMSS++)

จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
เข้าแฟ้มเอกสาร
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6.3 งานการจัดทำหนังสือราชการ
จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ร่างจำนวน 3 ฉบับ
(สำหรับเก็บไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ
สารบรรณกลาง 1 ฉบับ จริง 1 ฉบับ)

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือที่
ระเบียบกำหนดไว้

ตรวจทาน/ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหนังสือที่จัดพิมพ์

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผอ.สพป.จบ ๒ ลงนาม

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
พิจารณา

ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่/เจ้าของเรื่อง
ออกเลขหนังสือ

6.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
- คัดแยกประเภท
ของหนังสือที่จัดเก็บ
- จัดทำทะเบียนการ
จัดเก็บหนังสือ
กรณีจัดเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติ

- จัดทำแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เรื่อง
- ทำดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ

ตรวจสอบเอกสารที่ครบกำหนด
ระยะเวลาการจัดเก็บเพื่อจัดทำบัญชี
ขออนุญาตทำลายหนังสือหรือส่งต่อ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วแต่กรณี

กรณีจัดเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จ
แล้ว

- จัดทำแฟ้มจัดเก็บตามประเภท/เรื่อง
- ทำดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ
- เอกสารทั่วไปเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงอย่างน้อย
1 ปี
- เอกสารด้านการเงินเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี
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6.5 งานยืมหนังสือราชการ
- จัดทำหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ยืมหนังสือ
- ทำทะเบียนการยืม
เอกสาร/หนังสือ

ผู้ขอยืมกรอกรายละเอียดในเอกสารการขอยืม
และลงนามขอยืม
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป.จบ ๒
พิจารณา
ถูกต้อง

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หนังสือที่ขอยืม

รอง ผอ.สพป.จบ ๒
อนุมัติให้ยืม
ถูกต้อง

- บันทึกรายละเอียดการให้ยืมเอกสาร/
หนังสือ
- บันทึกรายละเอียดการส่งคืนเอกสาร/
หนังสือที่ยืม

6.6 งานทำลายหนังสือราชการ
แต่งตั่งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
ไม่เห็นชอบ/แก้ไข

ผอ.สพป.จบ ๒
พิจารณาอนุมัติ

คัดแยกประเภทหนังสือที่ควบอายุการจัดเก็บ

จัดทำบัญชีและรายละเอียดหนังสือที่จะทำลาย

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในบัญชี
ที่จะทำลาย

เห็นชอบ

- ดำเนินการทำลายหนังสือ
- รายงานผลการทำลาย
หนังสือ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
7.3 ทะเบียนหนังสือรับราชการ
7.4 ทะเบียนรับเอกสารลับ
7.5 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
7.6 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
7.7 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
7.8 ทะเบียน/บัญชีจัดเก็บหนังสือราชการ
7.9 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.10 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ
7.11 แบบขอยืมหนังสือราชการ
7.12 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม
7.13 ทะเบียนหนังสือรับราชการ
7.14 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทำลาย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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1. ชื่องาน : งานการรับส่งหนังสือในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใส
และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้อง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้รับการสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
4. คำจำกัดความ
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้อำนวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน”

หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จำนวน 3 ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานในหน้าที่
ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว จำนวน 1 ชุด
และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สำรวจและกรอกรายละเอียดในบัญชี
การรับส่งงานในหน้าที่และจัดทำ
รายละเอียดในหน้าที่ตามกลุ่มงานใน
บัญชีรับส่งงานในหน้าที่จำนวน 3 ชุด

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผู้ส่งมอบและรับมอบ ลงนาม

ผู้ส่งมอบงาน-ผู้รับมอบงาน
ลงนามในบัญชี การรับมอบ
ส่งมอบงานในหน้าที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผู้ส่งมอบและผูร้ ับ
มอบงานที่ลงนามแล้ว จำนวน 1 ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้ว
ให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานเก็บไว้เป็น
หลักฐาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวมของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 การเก็บรักษาคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้อำนวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ล ะกลุ่มเพื่อจัดทำคำสั่ ง
มอบหมายงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
5.3 เสนอผู้อำนวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณา
5.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณาลงนามในคำสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่
5.5 เจ้าหน้าที่มอบหมายงานคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่ อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งดำเนินการต่อไป
5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคำสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
จัดทำ
รายละเอียดงาน
ในหน้าที่ของแต่
ละคนในกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความถูก
ต้องรายละเอียดงาน
ในหน้าที่ของแต่ละคน
ในกลุ่ม

แก้ไข

- รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ของ
แต่ละคนในแต่ละกลุ่มที่ได้จัดส่งมาเพื่อ
จัดเป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ในคำสั่งมอบหมายงาน

ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป.
จบ ๒ พิจารณา

ผอ.กลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดคำสั่งมอบหมายงาน

ถูกต้อง

ผอ.สพป.จบ ๒
พิจารณา

- ส่งมอบคำสั่งให้แต่ละกลุ่ม
- จัดเก็บคำสั่งไว้เป็นหลักฐานและการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ผอ.แต่ละกลุ่ม
- ส่งมอบคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บคำสั่งไว้เป็นหลักฐาน
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุน การบริหารจัดการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดำเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและประสานงาน
ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อ
วินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คำจำกัดความ
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือ
ราชการลับ (หนังสือภายนอก) และหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์พร้อมทั้งการตรวจสอบและการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของงานในเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร
5.3 เลขานุการนำเสนอเอกสารต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีห นังสือภายใน/หนังสือภายนอก นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หากเห็นชอบให้ดำเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการ
ส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายอำนาจให้กำกับดูแล ให้เสนอรองผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบให้ดำเนินการต่อในข้อ 5.4
5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหากนอกเหนือจาก
อำนาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เพื่อพิจารณาต่อไป
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๑๘

5.5 เลขานุการบันทึกคำวินิจฉัยสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 /รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก
5.6 เลขานุการดำเนินการตามคำวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผู้บริหารมอบหมายงาน ให้เลขานุการดำเนินการเอง
5.7 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบดำเนินการตามคำสั่งต่อไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

เริ่มต้น

เลขานุการของรอง ผอ. สพป.จบ ๒
- รับเอกสารจากกลุ่ม
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หนังสือจากหน่วยงาน

เลขานุการ ของ ผอ.สพป.จบ ๒
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หนังสือจากหน่วยงาน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง

ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องปรับปรุง

ถูกต้อง

นอกเหนืออำนาจสั่งการของ รอง ผอ.

พิจารณาสั่งการ

เลขานุการ
- บันทึกคำวินิจฉัยสั่งการก่อนส่งเรื่อง

ผู้บริหาร/ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการตามคำสั่ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคำสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ
การประชุม รายงานการประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคำสั่ง/ประกาศลงใน
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กำหนด (ก่อนการ
ประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการพิจารณา และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณา
5.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ให้ความเห็นชอบระเบียบ
วาระการประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมประชุม
5.6 เจ้าหน้าที่นำต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมถ่ายเอกสารจัดทำสำเนา แสกนเก็บใน Folder
และตรวจสอบความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อำนวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อขอคำยืนยัน การเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทำ Power point เพื่อนำเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
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5.9.5 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดำเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดที่ห้องประชุม
5.10.2 อำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดำเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทำมติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทำรายงานการประชุม (2 สัปดาห์) และ
คำสั่ง/ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิจารณา เสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตรวจมติ / รายงานการ
ประชุม / คำสั่งและประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำเสนอรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณา
5.12.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณาลงนาม
ในมติย่อ / รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน)
และรวบรวมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อแก้ไขรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพือ่ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
- เจ้ า หน้ า ที ่ จ ั ด ทำรายงานการประชุ ม เป็ น วาระการประชุ ม เพื ่ อ เสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คำสั่งและประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลงนามแล้วดำเนินการ แจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ รายงาน
การประชุม คำสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้ม และสำเนาเก็บในโฟลเดอร์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่งวาระ
การประชุมภายในเวลาที่กำหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุ่มต่าง ๆ
เสนอ/ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

-

ไม่เห็นชอบ

ผอ. กลุ่มพิจารณา

ผอ.สพป.สพป.จบ ๒
พิจารณา

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- จัดทำสำเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่ม

A

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๒๒

A

เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพือ่ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม

เจ้าหน้าที่
- อำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป

เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์

เจ้าหน้าที่
- จัดทำมติที่ประชุมโดยย่อ / รายงานการประชุม / คำสั่ง / ประกาศ

แก้ไข
เสนอ รอง ผอ.สพป.จบ ๒
ให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ
แก้ไข
เสนอ ผอ.สพป.จบ ๒
ให้ความเห็นชอบ

B
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B

เสนอ ผอ.สพป.จบ ๒
ให้ความเห็นชอบ

กรณีมติที่ประชุมโดย
กรณีรายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่
-แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรองมติ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่
- จัดทำวาระการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อรับรองรายงานการประชุม

กรณีคำสั่ง/ประกาศ

เจ้าหน้าที่
- จัดทำคำสั่ง/ประกาศตามมติที่
ประชุม

แก้ไข
แก้ไข

ผู้เข้าประชุมแจ้ง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ

ผอ.กลุ่มพิจารณา

เห็นชอบ

รอง ผอ.สพป.จบ ๒
พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานที่ประชุม
พิจารณา

แก้ไข
เห็นชอบ

จัดเก็บ / รายงาน /
คำสั่ง / ประกาศใน
รูปของแฟ้ม / CD

เจ้าหน้าที่
แจ้งเวียนคำสั่ง/ประกาศให้กลุ่มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.๑ แนวปฏิบัติงาน
7.๒ หนังสือเชิญประชุม
7.๓ ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
7.๔ แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
7.5 รายงานการประชุม
7.7 แบบฟอร์มคำสั่ง / ประกาศ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คำจำกัดความ
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
หรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สำรวจ รับฟังความคิดเห็น ของบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ให้สำนักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
5.2 วางแผนและกำหนดแผนแม่ แ บบ (Master Plan) การปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที ่ และพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.
รวมถึงกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กำหนด
5.4 ผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.5 สรุปผลการดำเนินงาน/นำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สำรวจรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษามาตรการแนวปฏิบัติการ
ประหยัดพลังงาน

คณะทำงานวางแผนปรับปรุง / พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
/ กิจกรรม 5 ส. / กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป.จบ ๒
อนุมัติแผน /
คำสั่งมอบหมาย
งาน
เห็นชอบ

การดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
งานตามแผนที่กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปรายงาน / นำเสนอ
แนวทางปรับปรุง / พัฒนางาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดำเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นส่วนสำคัญ
ในการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแล
รักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของหน่ว ยงาน
ภายในสำนักงานและองค์กร หรือบุคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให้ปลอดภัยเอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
4. คำจำกัดความ
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง ทีมงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มอบหมายให้รับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบบริการอาคารสถานที่
“บุคลากร” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
“พนักงานทำความสะอาด” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวการปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
5.2 จัดทำข้อบังคับ/แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่
5.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล/ทำความสะอาดและการขอใช้อาคารสถานที่
5.4 ดำเนินการ/ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้
5.5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
5.6 สรุปผลการดำเนินงาน/นำเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ
มาตรการ หลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติ

คณะทำงานจัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอใช้อาคารสถานที่
และวางแผนกิจกรรม 5 ส.

คณะทำงานแต่งตั้งคณะทำงาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบ / สื่อสาร

ผอ.สพป.สพป.จบ ๒
อนุมัติแผน/คำสั่ง
มอบหมายงาน

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
การดำเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน / นำเสนอ
แนวทางแก้ไข / พัฒนางาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสำคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สำคัญ คือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร โดยต้องมี
การควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กำหนด
4. คำจำกัดความ
“งานรักษาความปลอดภัย ” หมายถึง การเฝ้าระวัง หรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหา ในเรื่อง
ทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยจากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
5.2 กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
5.3 ประชุมเพื่อสร้ างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้า ใจในเรื ่อ งการรัก ษาความปลอดภั ย ของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.4 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย
5.5 กำหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคำสั่ง
5.6 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๓๐

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทำงานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กำหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให้ ผอ.สพป.
จบ ๒ พิจารณา ให้ความ
เห็นชอบ / อนุมัติ

กำหนด / มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ

จัดเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ดำเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกำหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริการจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้การบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพ
พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภารกิจ
ที่มีความจำเป็น ต้องใช้ย านพาหนะส่ว นกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการสำหรับผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่แจ้งความประสงค์
การควบคุม ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
4. คำจำกัดความ
“ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาในการใช้ พ าหนะส่ ว นกลางของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5.2 จำแนกยานพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบำรุงรักษา
การให้บริการรวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์
5.3 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ำมันส่วนกลางหรือ
กรณีที่ต้องใช้น้ำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5.4 กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบำรุงรักษาการตรวจสภาพ
การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
5.5 กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ กรณี
ขออนุญาตนำพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.6 นำผลการดูแลรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 32

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาใน
การใช้พาหนะส่วนกลาง
ของ สพป.จบ ๒

เจ้าหน้าที่
- จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่
-กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง
รวมทั้งการขอใช้น้ำมัน
ไม่อนุมัติ
ผอ.สพป.จบ ๒ อนุมัติ/
สั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
อนุมัติ

กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่
ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ

นำผลการดูแล บำรุงรักษาการ
ตรวจสภาพประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพือ่ นำไปสู่การปรับปรุงต่อไป

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 33

1. ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการดำเนินการตั้งแต่การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท การบริห าร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และวิจัย/ประเมินผล การดำเนินงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัว หน้าภายในส่ว นราชการระดับสำนัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา” หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่ ม
อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู้ อำนวยการกลุ่ มนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา ผู้ อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการหน่ว ยตรวจสอบภายใน และ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
“คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา” หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีอ ำนาจหน้ าที่ตามมาตรา 38
แห่ งพระราชบั ญญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม เติ ม พ.ศ. 2545 และมาตรา 38
แห่งพระราชบั ญญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ โดยมีอำนาจหน้ าที่ ให้ ความเห็ น ชอบ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง คณะทำงานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
แต่งตั้ง/มอบหมายให้วิเคราะห์การกำหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 และติดตามประเมินผล
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงาน/วิเคราะห์
การกำหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ การแบ่ง
ส่ ว นราชการ ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ ร ี เขต 2 ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทำงาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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5.3 นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และแจ้งกลุ่ม
บริหารงานบุคคลดำเนินการด้านบุคลากร
5.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด
5.6 วิจัย/ประเมินผล การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
5.7 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล ปรับปรุง/พัฒ นาคุณ ภาพ
การให้บริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทำงานเจ้าหน้าที่ ศึกษา
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ภารกิจ
และจัดทำข้อเสนอ / ปรับปรุง
ไม่เห็นชอบ
กพท.พิจารณา
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่คณะทำงาน
- จัดทำประกาศ
- แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจ้าหน้าที่/คณะทำงานศึกษา/สังเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสร้าง
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
3. ขอบเขตของงาน
การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอำนวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
และกลุ่มกฎหมายและคดี
“ผู้รับบริการ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ภารกิจ กำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
5.2 มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ใน
การปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
5.3 พัฒนาระบบการรวบรวมและจักการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชยโดยมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
5.4 สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.5 ดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.6 วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่
ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ
5.7 กำหนดมาตรฐาน แนวทาง การให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงานโดยมี
การจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
5.8 สรุปผลการดำเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดำเนินงาน
5.9 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล ปรับปรุง /พัฒ นาคุณภาพ
การให้บริการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ ศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา
คุณภาพ การให้บริการ
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.จบ ๒ วินิจฉัย
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัด/ปรับปรุง/พัฒนา ช่องทางสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น/ความต้องการกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและการจัดการข้อเรียกร้อง/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย
- สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เปิดโอกาสให้ประชานชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กำหนดมาตรฐาน แนวทาง การให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน สรุปผลการดำเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดำเนินการงาน

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน
- ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริ ห ารจั ด การและจั ด ทำรายงานการประเมิ น ตนเอง ( Self Assessment Report : SAR)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ 14 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีผลงาน
ที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอำนวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
และกลุ่มกฎหมายและคดี
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตามภารกิจ
แต่ละมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การจัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)” หมายถึง การจั ด ทำ
รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่มอำนวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริการจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของ
มาตรฐานสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 คณะทำงาน กำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.5 คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา
5.6 ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ
ผลผลิตที่ประสบความสำเร็จของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ั ย นำผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน (Base Line Data)
สำหรับ การปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 39

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
- สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทำงานกำหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเป้าหมาย สพฐ.
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน เห็นชอบ
- คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด
- ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน
- นำผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ข้อมูลฐาน
(Based Line Data) สรุปผลการดำเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดำเนินงาน
-ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report : SAR)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ระดับ
คำอธิบายระดับคุณภาพ
คุณภาพ

วิธีการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน/
ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เอกสาร/
หลักฐานอ้างอิง

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมี
กรอบและแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. และ กพร. สพฐ. กำหนด
4. คำจำกัดความ
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอำนวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
และกลุ่มกฎหมายและคดี
“คณะทำงาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงานคำรับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและ
ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
5.2 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
5.3 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน, ข้อมูล ปีฐ าน (Based lines) เพื่อ ให้
ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสำหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
5.4 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ดำเนินการสื่อสารเพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และความสำคัญของคำรับร้องการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 รวมถึงแนวทางการจัดทำคำรับ รองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template)
5.5 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทิน ปฏิบัติงานทีก่ ำหนด
5.6 ผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ ร ี เขต 2 จั ด ทำข้ อ ตกลง
การปฏิบ ัติ งานกั บ บุ ค ลากรในสำนั ก งานเขตพื ้น ที ่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
5.7 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ตามที่
สพฐ. /จังหวัด (ถ้ามี) กำหนด
5.8 ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
5.9 สรุป รายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน
ศึกษา แนวทางและกรอบการ
ประเมินปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (PSA)

ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป.จบ ๒
วินิจฉัย
เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน
- มอบหมายคณะทำงาน ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสำหรับตัวชี้วัด
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของคำร้องการปฏิบัติราชการ
- คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด
- ผอ.สพป.จบ ๒ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผอ.สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ.
- ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. กำหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล

เจ้าหน้าที่/คณะทำงาน ศึกษา/วิเคราะห์วิจัย นำผลการ
ปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็น
ข้อมูลฐาน
(Based Line Data)

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ. กำหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นำมาตรการและการกำกับ
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดำเนินงาน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อ
เวลาและเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดำเนิ น งานตามมาตรการในการป้ องกั นความเสี ่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
4. คำจำกัดความ
“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานกำหนดให้ มีขึ้น
เพื่อให้การดำเนินงานมีความมั่นใจว่าการดำเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและจะทำให้
หน่วยงานสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่ อการที่จะทำให้เกิ ด
ความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินงาน
5.3 กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
5.5 ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การดำเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมิ น ผลการดำเนิ น การควบคุ ม ภายในตามมาตรการที ่ ก ำหนดทุ ก ระดั บ และปรั บ ปรุ ง
ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กำหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป.จบ ๒
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางระบบ
การควบคุมภายใน
ไม่เห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและจัดทำ
มาตรฐานการควบคุมภายใน

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป.จบ ๒

กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน

กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง

บุคลากรทุกระดับนำมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ดำเนินการแผนการปรับปรุงและควบคุมภายใน
ที่ได้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน
การควบคุมภายในและปรับปรุงตามแผนการ
ควบคุมให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ให้ สพฐ./
คตง. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
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1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
3. ขอบเขตของงาน
บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามแนวทางและเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. คำจำกัดความ
“การพัฒ นาองค์ก าร” หมายถึง ความพยายามอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่ว ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องใช้เครื่องมือและ
เทคนิคด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนำหลักเกณฑ์และแนวทาง
การบริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจั ดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วยตนเอง เป็นการทบทวนสิ่งที่องค์การดำเนินการ
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจ เมื่อเทียบเกณฑ์
องค์การจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุ ณภาพการปฏิบัติงานไปสู่
มาตรฐานระดับสากล
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอำนวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน
และกลุ่มกฎหมายและคดี
“คณะทำงาน” หมายถึ ง ที ม งานบุ ค ลากรของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย
ให้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรทุกคนในองค์การ เนื่องจากปัจจัยความสำเร็จอย่างหนึ่งในการ
ดำเนินการที่สำคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 4๕

5.2 คณะทำงานดำเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและจัดทำแผน
ดำเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดำเนินการ คณะทำงานควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ
5.2.1 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee)
หน้าที่ : ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการดำเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันและให้การสนับสนุน
ในทุกเรื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ คือ หัวหน้าส่วนราชการ
รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
หน้าที่ : ดำเนินการพัฒนาบุคลิกภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตามแนวทางและทิศทาง
ที่ได้รับ จากคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) โดยจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ พร้อมกับประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ
องค์ ป ระกอบ : ประกอบด้ ว ยรองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที ่ ท ำหน้ า ที ่ ร องประธานของ
คณะกรรมการติ ด ตามและกำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Steering
Committee) ทำหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
- เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category Champion) ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด
ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีในงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ
- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ดำเนินร่วมกันในหมวดที่ 7
5.3 สร้างความเข้าใจกับคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร
และประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working
Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคในการประเมิน
องค์การเป็นอย่างดี
5.4 จั ด ทำลั ก ษณะสำคั ญ ขององค์ ก ารตามแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้องร่วมกันจัดทำลักษณะสำคัญของ
องค์การเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็นทิศทางที่ส่วนราชการจะพัฒนา
ลักษณะสำคัญขององค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและประชาชนโดยรวม
2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการ
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
5.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวด
เมื่อจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมขององค์กรตรงกัน จึงประเมิน
องค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวด โดยการเขียนรายงาน เพื่อให้เห็น
ถึงผลการดำเนินการบริหารจัดการของส่วนราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด ดังนี้
หมวดที ่ 1 การนำองค์ ก าร เป็ น การตรวจสอบประเมิ น ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการ
ดำเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดำเนินการ
รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการกำกับ
ดูแลตนเองทีด่ ี ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร
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หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผล
ความก้าวหน้า
หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมิน
ว่าส่วนราชการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดำเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกำหนดปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานและระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้มุ่ง
ไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ รวมทั้ง การตรวจประเมิน
ความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัต ิง าน
ของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ
หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ เป็นการตรวจการประเมินแง่มุมที่สำคัญทั้งหมดของการ
จัดการกระบวนการ การให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอื่นที่สำคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญต่าง ๆ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการ
ในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
5.6 ดำเนินการในข้อที่ 2-5 นำผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ ลักษณะ
องค์กร และความท้าทายขององค์กร นำผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่การพัฒนาองค์กรจุดเด่น
สามารถดำเนิ น ต่ อ ไป จุ ด ด้ อ ยต้ อ งกลั บ มาทบทวนกระบวนการพั ฒ นานำสู ่ ก ารประบปรุ ง องค์ ก ร เพื่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและส่งผลสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป
5.7 กำกับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์การ

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Working Team)

คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)

กำกับ ติดตาม

จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ
1. ลักษณะสำคัญขององค์การ
2. ความท้าทายต่อองค์การ

ผลการดำเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด

นำผลการดำเนินการสู่การปรับปรุง/พัฒนา
องค์การ

ประเมินผล สรุปรายงานผล
ต่อผู้บริหาร

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามสำนักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ.กำหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 4๘

1. ชื่องาน : งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดำเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูล พื้นฐานการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4. คำจำกัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ” หมายถึง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ที่ควบคุมดูแลงานกลุ่มอำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์ กร และบุคคลภายนอกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการ
ประสานงาน
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
5.3 นำเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 4๙

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ติดต่อจัดหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
นำเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ผู้บังคับบัญชา

ประสานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๕๐

1. ชื่องาน : งานสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเ ทศการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้
คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม การดำเนิน งานทุก ขั ้น ตอนเกี่ ยวกับ การสรรหา และการเลื อ กคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามปฏิทินและแนวทางที่กำหนด
4. คำจำกัดความ
“กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(ผู้อำนวยการ)
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สู ง
ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และ
ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าทีศ่ ึกษากฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการและปฏิทินปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ชัดเจน
5.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ จำนวน 3 - 5 คน
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ
5.5 รับสมัครและเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
5.6 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการที่เป็นผู้แ ทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๕๑

5.7 กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเลือกกันเองให้เหลือ
ประเภทละ 1 คน
5.8 ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานของ
รัฐและเอกชน
5.9 ส่งแบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน
5.10 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำเสนอ
รายชื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) แห่งกฎกระทรวงฯ
5.11 คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 10 คน
5.12 กำหนดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือจำนวน 5 คน
5.13 ประกาศผลการสรรหา เลือก และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
5.14 ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
5.15 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ไปยัง สพฐ.
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการเลือกฯ จำนวน 3-5 คน

3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ
4. รับสมัครและเสนอชื่อกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน

5. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๒

6. กำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน
7. ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
8. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
9. ส่งแบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน
10. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วนำเสนอรายชื่อเสนอคณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) แห่งกฎกระทรวง
สพฐ. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
11. คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) คัดเลือกให้เหลือจำนวน 10 คน
12. กำหนดประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือจำนวน 5 คน
13. ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
15. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ และส่งมอบให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
16. รายงานผลการสรรหาฯ ให้ สพฐ.ทราบ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่ สพฐ. กำหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๓

1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม การดำเนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินและแนวทางที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด
4. คำจำกัดความ
“ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.” หมายถึง ผู้แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
ข้าราชการครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แ ทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
5.2 วางแผนและกำหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด
5.3 จั ด ทำประกาศกำหนดรายละเอี ย ดและวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กำหนดหน่วยเลือกตั้ง
5.6 จัดทำและจัดเตรียมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเลือกตั้ง ให้ทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่
และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแบบแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.10 ประชาสัมพันธ์
5.11 รักษาความปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๔

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1. รับสมัคร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. ให้หมายเลขประจำตัว
ผู้สมัคร
4. ผู้แทน ผอ.สพท.
5. ผู้แทน ขรก.

สพฐ.

ให้เขตเลือกตั้งรายงาน
ผลไปยัง ก.ค.ศ.

ดำเนินการ แจ้งสพท.ให้
ดังนี้
ดำเนินการ

จัดการเลือกตั้งนับ
คะแนนและรายงานผล
ไปยังเขตเลือกตั้ง

แจ้งให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งที่จะสมัครในแต่ละ
กลุ่มไปสมัคร

ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต

ประกาศรายชื่อและหมายเลขสิทธิเข้ารับ
การเลือกตั้งและรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง

ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจำหน่วยเลือกตั้ง

กำหนดหน่วยเลือกตั้ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) กำหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๕

1. ชื่องาน : งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการบริหารงานประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในหน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่ว ไป
ได้รับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การจัดทำข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คำจำกัดความ
“การบริหารงานประชาสัมพันธ์” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการนโยบาย ความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือการบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร” หมายถึง สถานศึกษาและกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร” หมายถึง หน่วยงานภายในองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่กิจการและผลงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษา และ
ผลงานอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.2 สำรวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรแล้วจัดทำ
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.3 จัดทำหลักเกณฑ์ ข้ อ กำหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติด ต่ อ ประสานงานกับ เครื อ ข่ า ย
การประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นำเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๖

5.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้ตอบสนอง
จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ และ
สถานศึกษาได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
5.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e-Network)
5.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ แล้วนำผลมาวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำรวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียน

จัดทำหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

นำเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการประสานงานให้ ผอ.สพป.จบ 2 พิจารณาอนุมัติ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่าย การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

จัดตั้งเครือข่าย e-network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร ประชาสัมพันธ์
วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่าย และนำมาพัฒนาปรับปรุง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๗

1. ชื่องาน : งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำข้อมูลข่าวสาร
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คำจำกัดความ
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพ
หรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
“คณะทำงาน” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษา
และผลงานอื่น ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่ อ ศึก ษาวิ เ คราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิ บ ั ติ
ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและสาธารณชน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ในรูปแบบอื่น
5.1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ด้ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอื่น ๆ
5.1.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ
5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูล ข่าวสารผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ในรูปแบบเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และกระดานข่าว

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 5๘

5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสารและระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
5.2.5 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารในรู ป แบบที ่ ห ลากหลายผ่ า นสื ่ อ ทุ ก แขนงและเครื อ ข่ า ย
การประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริ การ นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

จัดทำแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมัติ
นำเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการประสานงานให้ ผอ.สพป.สพป.จบ 2 พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๕๙

6.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ไม่อนุมัติ
นำเสนอระบบ/รูปแบบการให้บริการและจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารให้ ผอ.สพป.จบ 2
พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผลเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มกระดานข่าวในเว็บบอร์ด
7.2 แบบฟอร์มการส่งข่าว
7.3 แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่าย
7.4 โปรแกรมการรับ-ส่งข่าวทาง E-mail
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๖๐

1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติ งาน
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีที่สมควร
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึง การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
4. คำจำกัดความ
“สวัส ดิการและสวัส ดิภ าพ” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ
อำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตทั้งที่ ส่วน
ราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัส ดิ การที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การ
สนับ สนุนการปฏิบ ัติร าชการตามที่ส ่ว นราชการเห็นสมควรจัด ให้ม ีเ พิ่ม ขึ้น และไม่ขัดต่อระเบียบสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงที่ได้ทำข้อตกลงกัน
5.2 วางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละโครงการ
5.4 ประสานการดำเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ
แต่ละโครงการทีไ่ ม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดที่กำหนด

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ๖๑

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ/แนวปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัด
สวัสดิการประเภทต่าง ๆ

วางแผนการดำเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง ๆ
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

ดำเนินงานในการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ทุกขั้นตอน

ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ

เสนอ ผอ.สพป.จบ 2
พิจารณา
พิจารณา

สรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคำขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 6๒

ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 6๓

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 6๔

รายชื่อคณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงานจัดทำเอกสารประกอบด้วย
1. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
หัวหน้าคณะทำงาน
2. นางสาวลำใย ป้องหมู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงาน
3. นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
คณะทำงาน
4. นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะทำงาน
5. นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ 6๕

สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

