คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๕ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๖ ให้แบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้เป็น ๙ กลุม ๑ หนวย เพื่อให้
การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กลุมอานวยการจึงได้ทาคูมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากรุงเทพมหานครการปฏิบัติงานขึ้น สาหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งไดวิเคราะห
อํานาจหนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบดวยคณะทํางาน บุคลากร ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดรวมกันจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้
ใหเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานผลการดําเนินการ ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผมีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบราชการใหมีความเขมแข็ง ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และสงผลตอ
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหสูงขึ้นตอไป

กลุมอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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แนวคิดกลุ่มอานวยการ
ขอบข่าย/ภารกิจ
แผนภูมิภารกิจกลุม่
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
งานการทาลายหนังสือราชการ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความปลอดภัย
ยานพาหนะ
งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
งานการประชุมภายในสานักงาน
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ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
งานควบคุมภายใน
งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
งานกองทุนสวัสดิการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานควบคุมวันลา
งานจัดทาหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
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ข

ส่วนที่ ๑
แนวคิด
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร
การปรานงานและให้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
บริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจ อานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบน
พื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอานวยการให้การปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า
๓. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินงาน เกิดความเลือ่ มใส
และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
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หน้า ๑

ขอบข่ำย/ภำรกิจ
๑. งำนสำรบรรณ
๑.๑ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
๑.๒ งานจัดทาหนังสือราชการ
๑.๓ งานจัดเก็บหนังสือราชการ
๑.๔ งานการยืมหนังสือราชการ
๑.๕ งานทาลายหนังสือราชการ
๒. งำนช่วยอำนวยกำร
๒.๑ การรับ-ส่งงานในหน้าทีร่ าชการ
๒.๒ การมอบหมายหน้าทีก่ ารงาน
๒.๓ งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๒.๔ การประชุมภายในสานักงาน
๓. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๓.๑ งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ งานบริการอาคารสถานที่
๓.๓ งานรักษาความปลอดภัย
๔. งำนยำนพำหนะ
๕. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕.๑ การจัดระบบบริหาร
๕.๒ การพัฒนาองค์กร
๕.๓ งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๕.๔ งานคารับรองปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๕ งานควบคุมภายใน
๕.๖ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖. งำนประสำนงำน
๗. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
๗.๑ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๗.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. งำนประชำสัมพันธ์
๘.๑ งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๘.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๙. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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สวนที่ ๒
งานรับ-สงหนังสือราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีมาตรฐานและ
ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานตัง้ แต่การรับ การออกเลขหนังสือส่ง - การออกคาสั่งของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและกลุ่มอานวยการ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงาน งานรับหนังสือราชการ
(๑) เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณกลางรับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วน
ราชการภายนอก และบุคคลทั่วไปโดยเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐ/เอกชนส่วนราชการภายนอก /บุคคลทั่วไป และ
บุรุษไปรษณีย์ นาหนังสือราชการ/เอกสารมาส่งด้วยตนเอง เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณกลางลงทะเบียนรับใน หนังสือ
ทะเบียนรับของหน่วยงานต่างๆทีน่ ามาด้วยไว้ทุกครั้ง
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้อง เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทเอกสารเพื่อดาเนินการ
ประทับตรารับมุมขวาด้านบนหนังสือราชการ/เอกสารลงทะเบียนรับด้วยระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec)
- กรณีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานเกิด ความขัดข้องไม่สามารถลงทะเบียนรับได้
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางลงทะเบียนรับด้วยหนัง ทะเบียนรับพิเศษ
- จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานต่างๆ
- เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานฯ เสนอผู้อานวยการกลุ่มฯ เพื่อมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
เกี่ยวข้องในกลุ่มรับผิดชอบดาเนินงาน
- กรณีรบั หนังสือราชการ/เอกสารทีส่ ่งมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณกลาง
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภทเอกสารจัดส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Obec) ไปยังเจ้าหน้าที่
ธุรการกลุ่ม งานต่างๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
- เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานต่างๆจัดพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เอกสารเพื่อนาเสนอผู้อานวยการฯ
- ผู้อานวยการกลุม่ งาน นาเสนอรองผู้อานวยการ/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
- กรณีเป็นหนังสือลับ (หมายเหตุ ไม่มีนายทะเบียน) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางลงทะเบียนรับ
หนังสือจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ธรุ การ(หน้าห้อง) แล้วนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ(หน้าห้อง)บันทึกคาสั่งการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
- ส่งเรื่องให้กลุ่มงานและเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
(๓) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
- กรณีเจ้าหน้าที่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องต้องการเอกสารเพิม่ เติมจากเรื่องที่ดาเนินงานอยู่ การชารุดสูญหาย
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะติดตามเรื่องเดิมทางระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่เรียบร้อยสามารถดาเนินงาน
ได้ต่อไป
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Flow chart กำรปฏิบัติ

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานธุรการ ส๔
ผู้รับผิดขอบ
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สพป.กทม.

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานธุรการ ส๔
ผู้รับผิดขอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๖

งำนส่งหนังสือรำชกำร
ขั้นตอนกำรฝำกส่งหนังสือรำชกำรทำงไปรษณีย์หรือหน่วยงำนภำยนอก
๑. กลุ่มงานเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง โดยปิดผนึกซอง จ่าหน้าซองถึงผู้รบั ของหนังสือ
ที่ฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์หรือหน่วยงานภายนอก
๒. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการลงทะเบียนคุมหนังสือ
๑. ส่งไปรษณีย์
๒. ส่งหน่วยงานภายนอก
๓. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุม่ อานวยการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ หรือหน่วยงานภายนอก
รอบที่ ๑ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่ ๒ ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น.
๔. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุม่ อานวยการ บริการตอบคาถาม/ค้นหาคาถามทะเบียนหนังสือฝากส่งทางไปรษณีย์
หรือหน่วยงานภายนอก
Flow chart กำรปฏิบัติ
กลุม่ งานเจ้ าของเรื่ อง

ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง โดยปิดผนึกซอง จ่า
หน้าซองถึงผู้รับ ของหนังสือที่ฝากส่งหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย์ หรือหน่วยงานภายนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการลงทะเบียนคุมหนังสือ
๑. ส่งไปรษณีย์
๒ ส่งหน่วยงานภายนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอานวยการส่งหนังสือราชการทาง
ไปรษณีย์ หรือหน่วยงานภายนอก
รอบที่ ๑ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบที่ ๒ ภายในเวลา
๑๔.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอานวยการบริการตอบคาถาม/ค้นหา
คาถามทะเบียนหนังสือฝากส่งไปรษณีย์หรือหน่วยงาน
ภายนอก

นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ
พนักงานธุรการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
พนักงานธุรการ ส๔
ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๗

นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ
พนักงานธุรการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
พนักงานธุรการ ส๔
ผู้รับผิดชอบ
การงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

หน้า ๘

งำนทำลำยหนังสือรำชกำร
ขอบเขตของงำน
การทาลายหนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มอานวยการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีมาตรฐานและ
ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
(๑) ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปี
ปฏิทิน ดาเนินการสารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บจัดทาบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติการทาลายเอกสารที่ครบ
อายุ การเก็บให้ทกุ กลุ่มใน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทราบและดาเนินการ
(๒) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือราชการประจาปี ๓ อย่างนาคนให้ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงนามจัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ทาลาย ตรวจสอบหนังสือราชการที่ขอทาลาย
(๓) คณะกรรมการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขออนุญาตทาลาย
(๔) บันทึกรายงานผลการพิจารณาและข้อขัดแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๕) จัดส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทีผ่ ู้มีอานาจอนุมัติแล้วให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ความเห็นชอบ
ให้ทาลาย หรือขอสงวน
(๖) ทาลายโดยการเผา หรือใช้เครือ่ งบดทาลาย
(๗) เมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทราบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๙

ที่
๑

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ดาเนินการ ดาเนินการสารวจหนังสือทีห่ มดอายุการเก็บ
สารวจหนังสือทีห่ มดอายุการเก็บ

๒

จัดทาบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติ
ทาลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ ให้ทกุ กลุ่ม
ใน สพป.กทม. ทราบและดาเนินการ

มีบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติการทาลายเอกสาร
ที่ครบอายุเก็บให้ทกุ กลุม่ ใน สพป.กทม.
ทราบและดาเนินการ

๓

เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือราชการ มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือ
ประจาปี อย่างน้อย ๓ คน ให้ ผูอ้ านวยการ สพป.กทม.
ลงนามแต่งตัง้

๔

จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะอนุญาต
ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทาลาย
คณะกรรมการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือ
ราชการที่ขออนุญาตทาลาย

๕

บันทึกรายงานผลการพิจารณาและข้อขัดแย้ง
มีบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ
คณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อ ผู้อานวยการ สพป.กทม.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๖

จัดส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทีผ่ ู้มีอานาจอนุมัติ
ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทาลาย หรือขอสงวน

มีหนังสือขอทาลายทีผ่ ู้มีอานาจอนุมัติแล้วให้หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทาลาย หรือขอสงวน

๗

ทาลายโดยการเผา หรือใช้เครื่องบดทาลาย

มีการดาเนินการทาลายตามระเบียบ

มีบัญชีรายชื่อหนังสือราชการทีจ่ ะขออนุญาตทาลาย
ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทาลาย
คณะกรรมการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการ
ที่ขออนุญาตทาลาย

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๐

งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทัง้ ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานทีท่ ี่มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัยและผูร้ ับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. จัดทาโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
๒. เสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ตามกิจกรรมใน
โครงการการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในและภายนอกสานักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม ๕ ส.
รวมถึงกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๕. สรุปผลการดาเนินงาน /น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
แบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรปรับปรุง พัฒนำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

สารวจความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
น่าทางาน และผู้มารับบริการมีความประทับใจ

๒

วางแผนการดาเนินการปรับปรุงพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร กิจกรรม ๕ ส รวมทั้งมาตรการประหยัด
พลังงาน โดยลาดับตามความสาคัญจาเป็น
ดาเนินการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสาถานที่และ
สิ่งแวดล้อมตามแผนที่วางไว้
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากรใน
สังกัด
สรุปผลการดาเนินงาน และเสนอแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนางาน

๓
๔
๕

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สามารถประหยัดพลังงานได้
ตามเป้าหมาย

นางนวรัตน อินทรวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูรับผิดขอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๑

งำนด้ำนรักษำควำมปลอดภัย
ขอบเขตของงำน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสาคัญของส่วนราชการ เพือ่ ให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผูร้ ับผิดชอบที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัตงิ าน ทุกคนทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในองค์การโดยต้องมีการควบคุม
ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกาหนด
๒. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเพีอ่ เป็นแนวทางในการกาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่ าชการ
๒. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบวางแผนการจัดเวรรักษาการณ์
โดยการตรวจเช็คจานวนบุคลากรใน สพป.กทม. แยกจานวนชาย / หญิง ตาแหน่ง และระดับเพื่อจัดให้เป็นผู้อยูเ่ วรฯ
๓. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการอยูเ่ วรและการตรวจเวรรักษาการณ์
ให้ทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ
๔. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ทีจ่ าเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัยเช่น เครื่องดับเพลิงไว้ตามที่เหมาะสม
และตรวจเช็คให้ใช้งานได้อย่างสม่าเสมอ
๕. กาหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสัง่ จัดทาคาสัง่
แต่งตั้งเจ้าหน้าทีอ่ ยู่เวร / ตรวจเวรรักษาการณ์ ประจาสานักงาน ให้ ผู้อานวยการ สพป.กทม. /ผู้รบั มอบอานาจ
ลงนาม จัดทาบันทึกแจ้งเวียนให้ รอง ผู้อานวยการสพป.กทม./ ผู้อานวยการกลุม่ ทุกกลุ่ม และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในทราบล่วงหน้า
๖. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพือ่ ให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บงั คับบัญชาอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอบันทึก
เหตุการณ์การอยูเ่ วรและการตรวจเวรประจาวัน เสนอผู้อานวยการกลุม่ /รอง ผู้อานวยการ/
ผู้อานวยการ สพป.กทม. ลงนามรับทราบ ทุกวัน
งำนรักษำควำมปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๒

แบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนควำมปลอดภัย
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

แต่งตั้งคณะทางานศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมทางานครบถ้วน
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในหน่วยงาน

๒

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงาน

๓

เสนอแผนการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ในหน่วยงาน ต่อผู้บงั คับบัญชา เพื่อให้ความเห็นชอบ

๔

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผดชอบให้บุคลากรได้ มีการออกคาสัง่ มอบหมายงาน / มีบุคลากร
ปฏิบัติ
รับผิดชอบที่ชัดเจน

๕

จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้อง

๖

ดาเนินการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามแผนและระเบียบที่กาหนดไว้

๗

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างถูกต้องตามระเบียบ

มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานครบถ้วน
และมีคุณภาพ

มีหลักฐานการติดตามตรวจสอบ และขั้นตอน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ
เจาพนักงานธุรการ
ผูรับผิดขอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๓

ยำนพำหนะ
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจาเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางมาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการสาหรับผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์
การควบคุม ตรวจสอบสภาพบารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
๓. ยานพาหนะส่วนกลางได้รบั การตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำร/วิธีกำรทำงำนจริง
๑. ตรวจรับทราบงานที่ปฏิบัตปิ ระจาวันและล่วงหน้าที่แฟ้มรับงานที่งานยานพาหนะหรือทีบ่ อร์ดโรงจอดรถ
เพื่อดูสถานที่นัดหมายและเวลารับผู้ใช้รถ,สถานที่ไป,จานวนผู้โดยสาร,ภารกิจที่ไป,เบอร์โทรติดต่อผู้ขอใช้รถกรณี
เร่งด่วนผู้ควบคุมยานพาหนะจะโทรศัพท์แจ้งงานทีจ่ ะปฏิบัตพิ ร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กบั พนักงานขับรถ
๒. ประสานผู้ขอใช้รถเพื่อยืนยันการใช้รถและเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวันหรือก่อนเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
๓. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจและสถานทีเ่ ดินทางไปปฏิบัติงานก่อนเวลานัดหมายพนักงาน
ตรวจเช็ครถก่อนเดินทางอีกครัง้ และบันทึกเลขกิโลเมตรของรถยนต์ก่อนเดินทางทีส่ มุดบันทึกปฏิบัติงานประจารถและ
นารถไปรับผู้ขอใช้รถทีจ่ ุดนัดหมายก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๕ นาทีในวันปฏิบัติงาน
๔. ปฏิบัติงานขับรถตามกฎจราจร ,ขับรถระมัดระวังไม่ประมาทและนุ่มนวล (ผู้โดยสารนั่งหลับ) และในระหว่าง
ขับขี่รถพนักงานขับรถต้องต้องสังเกตที่แผงหน้าปัดรถยนต์เพื่อดูการเตือนระบบต่างๆ ของรถยนต์กรณีเติมน้ามันให้บันทึก
เลขกิโลเมตรและจานวนลิตร/เงินที่สมุดบันทึกประจารถในระหว่างขับขี่พนักงานขับรถระหว่างการเดินทาง
๕. บันทึกเลขกิโลเมตรกลับถึงสานักงานเขตพื้นที่ฯ ที่สมุดบันทึกปฏิบัตงิ านประจารถและทาความสะอาดรถ
พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถหลังปฏิบัตงิ านแล้วเสร็จ
๖. นารถเข้าจอดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จปฏิบัตงิ านแล้วและนากุญแจรถเก็บที่ตเู้ ก็บตรวจรับทราบงานที่
จะปฏิบัตลิ ่วงหน้าที่บอร์ดโรงจอดรถหรือที่แฟ้มรับงานทีง่ านยานพาหนะ และเดินทางกลับบ้านพักผ่อนนารถเข้าจอดเก็บ

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๔

งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาสัง่ มอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการเก็บรักษาคาสัง่ มอบหมายงานในหน้า
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผรู้ ับผิดชอบที่ชัดเจน
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคาสัง่ มอบหมาย
งานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล เสนอผู้อานวยการกลุ่ม
พิจารณา เพื่อเสนอรองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่สง่ มอบคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านและมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทีท่ ี่รบั ผิดชอบตามคาสั่งดาเนินการต่อไป
๕. เจ้าหน้าที่เก็บคาสัง่ ไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๕

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในกลุม่ ที่จัดส่งมาเพื่อจัดทาเป็นภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

มีข้อมูลรายละเอียดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นไปตามคูม่ ือการปฏิบัติงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

๒

จัดทาร่างคาสั่งการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงานในร่างคาสัง่ มอบหมายงาน
การปฏิบัติงานของข้าราชการและตรวจสอบความถูกต้อง ในหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ในรายละเอียดของงาน
ข้าราชการ มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกคน

๓

จัดทาคาสัง่ มอบหมายงานในหน้าทีเ่ สนอผูบ้ ังคับบัญชา
พิจารณาลงนาม

๔

ส่งมอบคาสัง่ ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน มีคู่มือการปฏิบัติงาน และมีผู้รบั ผิดชอบ
และมอบให้เจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบดาเนินการ
ทีช่ ัดเจน

๕

จัดเก็บคาสั่งมอบหมายงานไว้เป็นหลักฐานส่วนกลาง
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

มีคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัตงิ านของข้าราชการตามภารกิจ
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

มีหลักฐานคาสัง่ มอบหมายงานและตรวจสอบได้

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๖

งำนประชุมภำยในสำนักงำน
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุมการจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติทปี่ ระชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ
การประชุม มติทปี่ ระชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงในแฟ้มงานการประชุม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาทีก่ าหนด(ก่อนการประชุม
๒ สัปดาห์)
๒. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
๓. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการพิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๔. ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามใน
หนังสือเชิญประชุม
๕. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่ม
๖. เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทาสาเนาและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๗. เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
(ก่อนการประชุม ๑ สัปดาห์)
๘. เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผูอ้ านวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยัน การเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม ๑-๒ วัน)
๙. เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
๙.๑ จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
๙.๒ เตรียมป้ายชื่อ
๙.๓ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
๙.๕ เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
๙.๖ เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
๑๐. เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
๑๐.๑ จัดห้องประชุม
๑๐.๒ อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
๑๐.๓ จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๑๗

๑๑. เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
๑๒. เจ้าหน้าที่จัดทามติทปี่ ระชุมโดยย่อ (๑๐ วัน) และจัดทารายงานการประชุม(๒ สัปดาห์)และคาสั่ง/
ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
๑๒.๑ นาเสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มในฐานะเลขานุการ
๑๒.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่งและประกาศสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
๑๒.๓ เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคืนแก้ไข เสนอผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการน าเสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
๑๒.๔ ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ /รายงานการประชุม
(๑) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติทปี่ ระชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน๗ วัน) และรวบรวมความเห็นของ
ผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่อแก้ในรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
(๒) รายงานการประชุม
- เจ้าหน้าทีจ่ ัดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพือ่ เสนอผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป
(๓) คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดาเนินการแจ้งกลุม่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการต่อไป
๑๓. เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานการ
ประชุม คาสัง่ และประกาศต้นฉบับในแฟ้มงานประชุม

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ชุมภำยใน

หน้า ๑๘

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนกำรประชุมฝ่ำยบริหำร สพป.กทม.
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

ประสานกับกลุ่ม/หน่วย ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด

กลุ่ม/หน่วย จัดส่งวาระการประชุมภายในระยะเวลา

รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทาระเบียบวาระ
การประชุม

มีระเบียบวาระการประชุมที่ครบถ้วนและถูกต้อง

๒
๓

จัดทาบันทึกการประชุม/บันทึกเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มพิจารณา นาเสนอรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา

มีบันทึกเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ
พิจารณาที่ถูกต้อง

๔

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระ
การประชุมและลงนามในบันทึกเชิญประชุม

๕

จัดส่งบันทึกเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแจ้งรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ทราบเพื่อ
เข้าร่วมประชุม

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม รับทราบและเข้าร่วมการประชุม

๖

ประสานกับผู้อานวยการกลุ่ม และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อขอคายืนยัน การเข้าร่วมประชุม

ได้รับคาตอบยืนยันการเข้าร่วมประชุม

๗

จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการเกี่ยวกับการประชุม

เอกสารการประชุมและการเตรียมการเรียบร้อยครบถ้วน สมบูรณ์
พร้อมสาหรับการประชุม

๘

จัดห้องประชุม ดาเนินการประชุม และจดบันทึกการประชุมและบันทึก
เทปการประชุม

ห้องประชุมพร้อมสาหรับการประชุมการประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

๙

ดาเนินการถอดเทปการประชุมและจัดทารายงานการประชุม

๑๐

เสนอรายงานการประชุมให้ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการนาเสนอรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา

มีรายงานการประชุมเสนอเพื่อพิจารณา

๑๑

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม และแจ้ง
เวียนเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมทราบมติที่ประชุมและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑๒

จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในแฟ้มเอกสาร และไฟล์ข้อมูล

รายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดเก็บในแฟ้มเป็นระเบียบ
ง่ายแก่การค้นหา

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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กำรดำเนินงำนตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ ๔๔)
ขอบเขตของงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบและแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. และ
กพร. สพฐ. กาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบเพื่อให้การ
สนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
๒. กาหนดให้มผี ู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผูเ้ ก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
๓. จัดทาคู่มือการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
(มาตรา ๔๔)
๔. มอบหมายให้รองผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติ
ราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลั กและเจ้าภาพ
รอง ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
๕. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตงิ านให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการกับโครงการาประชุมฝ่าย
บริหารองค์กร
๗. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่กาหนด

กำตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ ๔๔)

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS)
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจาก สพฐ.

ได้รับทราบกรอบการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติและแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

๒

ประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินแนวทางการดาเนินงาน
และตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
พร้อมทั้งกาหนดเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองรับผิดชอบแต่ละ

- คณะผู้บริหารรับทราบกรอบการประเมินผลและแนวทางการดาเนินงาน
- ได้เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรองรับผิดชอบการดาเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงตัวชี้วดั ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๓

กลุ่ม/หน่วย ศึกษาและกาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้กากับดูแลตามมาตรการ
ข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดรับผิดชอบการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

ได้ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วดั รับผิดชอบการ
เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๔

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตาม
มาตรการปฏิบัติราชการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๕

จัดทาคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

มีคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการดาเนินงาน

๖

ประชุมบุคลากรทุกคนในสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงแนว บุคลากรทุกคน ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บริหาร
ทางการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผ่าน
สถานศึกษามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการน า
ทราบแนวทางการดาเนินงานตามระบบ KRS
ไปสูก่ ารปฏิบัติและรายงานผลผ่านระบบ KRS ที่ถูกต้องครบถ้วน

๗

ขับเคลื่อนการดาเนินงานและรายงานผลตามปฏิทินงานที่กาหนดไว้

๘

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)

๙

ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒
เดือน ตามที่ สพฐ./จังหวัด (ถ้ามี) กาหนด

มีการประเมินผลและรายงานผลผ่านระบบ KRS ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
และทันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

๑๐

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

มีเอกสารรายงานผลครบถ้วนทุกตัวชี้วดั

๑๑

สรุปและจัดทาเล่มรายงานผลการรายงานประจาปี

สพท.มีผลการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด และ
มีเล่มรายงานผลประจาปีเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีปฏิทินงานเพื่อ
เป็นแนวทางดาเนินการตามตัวชี้วัดอย่างถูกต้อง
มีการลงนามร่วมกันของ สพท.กับ สถานศึกษาในสังกัด

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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กำรควบคุมภำยใน
ขอบเขตภำรกิจงำน
การควบคุมภายใน หมายถึงกระบวนการทีผ่ ู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานกาหนดใหม่ขึ้นเพื่อให้การ
ดาเนินงานมีความมั่นใจว่า การดาเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะทาให้หน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ไดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงตอการที่จะทาให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่
จะทาให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแกหน่วยงาน และครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการปองกัน
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
วัตถุประสงค์ของงำน
๑. เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปัญหาความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพทาให้การใช้ ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงินหรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นใน
หน่วยงาน
๒. เพื่อให้มีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแต่ละดานในหน่วยงานและให้นามาตรการ และ การกากับติดตาม
การแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอยางตอเนือ่ ง
๓. เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
๔. เพื่อให้มีขอมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกตอง ครบถ้วน โปรงใส ทันต่อเวลาและ
เชื่อถือได้
กระบวนกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. จัดทาแผนการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน พร้อมจัดทาปฏิทินการทางาน เพือ่ ให้ทราบถึง
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินการ ให้มี
ความครบถ้วน เป็นไปตามระยะเวลากาหนด
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งมี
หน้าที่ในการจัดทารายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร และคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละกลุม่ งาน เพือ่
จัดทารายงานการควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติงบประมาณเพือ่ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณสาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบในการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ของแต่ละกลุ่มงาน และแก่เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบการจัดทารายงานการควบคุมภายในของ สถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน สามารถดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
กลุ่มงาน และของสถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๔. จัดทาคู่มือการดาเนินงานควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้กลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการ ควบคุมภายในโดย
มอบให้กลุม่ งานละ ๑ เล่ม โรงเรียนละ ๑ เล่ม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ การดาเนินงานควบคุมภายในของ

ควบคุมภำยใน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและสถานศึกษา ในสังกัด ผ่ านทางเว็บไซด์ ของสา
นักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th เพื่อให้โรงเรียน และหน่ วยงานราชก
ารอื่น หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ดาวน์ โหลดมาใช้เป็ นคู่ มือในการดาเนินงานควบคุมภายใน
๕. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กับ
ผู้รบั ผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุม่ งาน ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายใน
ของกลุม่ งาน ตามคาสัง่ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ที่ได้แจ้งเวียนให้แต่ละกลุม่ งานทราบแล้ว
๖. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม)โดยเป็น
การติดตามการดาเนินการตามกิจกรรมในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ในรอบ ๑๒ เดือนของปีทผี่ ่าน
มา แบบ ปย.๒ ของแต่ละกลุ่มงาน โดยแจ้งให้ทุกกลุ่มงานได้ติดตามการดาเนินการ ว่ากิจกรรมการควบคุมที่กาหนดไว้
มีการดาเนินการแล้วหรือไม่ เมื่อมีการดาเนินการแล้วสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่ได้หรือไม่ แล้วบันทึกข้อมูลในแบบ
ติดตาม ปอ.๓ แล้วรายงานผลการติดตามให้ สพฐ.ทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการ
ตามระบบ ARS ได้ค่าคะแนน ระดับ ๑
๗. แจ้งเตือนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยให้สถานศึกษา
ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามคู่มือการดาเนินงานควบคุมภายในฯ ที่มอบให้ทุกโรงเรียนใช้เป็นคู่มือการ
ดาเนินงานควบคุมภายในฯ และกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดส่งรายการควบคุมภายใน แบบ ปอ.๑ ให้ สตง. และ
ส่งให้ สพป.กทม จานวน ๑ ชุด และเพื่อเป็นการติดตามการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาใน
สังกัด จึงได้นาความเสี่ยงของสถานศึกษาแต่ละแห่งมาหาความถี่ เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษาในสังกัดมีความเสี่ยงที่
ต้องดาเนินการแก้ไขอะไรบ้าง กิจกรรมการควบคุมทีส่ ถานศึกษาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้าง แล้วนามาสรุปผล
นาเสนอให้ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาฯ เพื่อทราบปัญหา และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของ
สพป.กทม. และนาส่งข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้กลุ่มนโยบาย และแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนปัญหาของโรงเรียน เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนงาน/โครงการในปฏิบัติการประจาปี ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
๘. ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในประจาปี โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจะต้องเริม่ ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งมี
กระบวนการขั้นตอนดังนี้
๘.๑ นาแบบ ปย.๒ ของปีเก่า (ถ้ามี) มาติดตามว่าสามารถลดความเสี่ยงได้หรือไม่
กรณีมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้บนั ทึกผลการติดตามในแบบติดตาม ปย.๒ พร้อมนา
ความเสี่ยงทีเ่ หลืออยู่ไปกาหนดกิจกรรมการควบคุม
ในแบบ ปย.๒
กรณีความเสี่ยงไม่มเี หลืออยู่ ให้บันทึกผลการติดตามในแบบติดตาม ปย.๒ ว่าไม่มี
ความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ โดยไม่ต้องจัดทากิจกรรมควบคุม
ในแบบ ปย.๒
๘.๒ ประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล แล้ว
สรุปผลการประเมินในแต่ละด้านลงในแบบ ปย.๑ หากผลการประเมินมีประเด็นที่เป็นปัญหา ความเสี่ยง หรือไม่
เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น ให้ระบุปญ
ั หาลงในผลการประเมินโดยรวม แล้วจัดทารายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในในแบบ ปย.๒
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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๘.๓ กาหนดความเสี่ยงของกลุ่มงานทีเ่ ป็นความเสี่ยงใหม่ทเี่ กิดขึ้นในกลุ่มงาน ที่เห็นเชิงประจักษ์ที่
เป็นปัญหาในการดาเนินการ โดยอาจวิเคราะห์ตามแบบประเมิน CSA แล้วนาผลการประเมินมาสรุปลงในแบบ ปย.๒
หรือไม่วิเคราะห์ CSA แต่สามารถบันทึกความเสี่ยงของกลุ่มงานลงในแบบ ปย.๒ ก็ได้
๘.๔ เมื่อกลุ่มงานนาส่งแบบ ปย.๑ และ ปย.๒ ให้กับกลุ่มอานวยการแล้ว กลุ่มอานวยการจะต้อง
ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในทีเ่ ป็นขององค์การ โดยคณะกรรมการฝ่ายอานวยการ โดยจัดทาข้อมูลผลการ
ประเมิน ๕ องค์ประกอบของหน่วยงานในแบบ ปอ.๒ และจัดทารายงานการปรับปรุงการควบคุมในแบบ ปอ.๓ จัดทา
รายงาน ปอ.๑ แล้วส่งเอกสารการจัดวางระบบควบคุมภายในให้หน่วยตรวจสอบภายในประเมินระบบการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน แล้วบันทึกผลการดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ผู้อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้พจิ ารณา แล้วส่งแบบรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในไปยัง สตง.
สพฐ. และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม

นางวิภารัตน เศวตไกรสร
นักจัดการงานทังวไปชาานาญการ
ผูสรับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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แบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง กำรดำเนินกำรรำยงำนกำรวบคุมภำยใน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการรายงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การควบคุมภายในให้แก่สถานศึกษาและบุคลากรที่
กรุงเทพมหานครมีระบบควบคุมภายในทีม่ ี
เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ

๒

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อจัดวางระบบความคุม
ภายใน

๓

วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัย
ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการดาเนินการ

๔

กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละ
ปัจจัยความเสี่ยง

๕

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐาน
การวบคุมภายใน

๖

ดาเนินการตามแผนการควบคุมภายใน

๗

สรุป ประเมินผลการดาเนินงานความคุมภายในและ
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
รายงานผลการดาเนินการควบคุมภายในต่อสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาหนดเวลา

๘

นางวิภารัตน เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ขอบเขตของงำน
งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นงานบริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน
และ ๑๔ ตัวบงชี้ ๕๖ ประเด็นคือ
- มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
- มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
- มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และนอกจากนี้งานมาตรฐาน เป็นงานกาหนดผูร้ ับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานทีเ่ กี่ยวกับมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา โดยการบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม
ภารกิจแต่ละมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย ผู้รบั บริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเป็นเลิศ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้
กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหนาที่ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานสานักงาน ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณา
ให้สอดคล้องกับบทบาท อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน และของบุคคล
๓. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเป้าหมายการดาเนินการในแต่ละมาตรฐานและแต่ละตัวบ่งชี้
ว่าจะต้องมีประเด็นอะไรบ้าง จึงจะถือการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมีมาตรฐาน
๔. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ ตามคาสัง่ ขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขับเคลือ่ นการดาเนินการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และประเด็นการพิจารณาทีร่ ับผิดชอบ
๕. ติดตามผลการดาเนินการ โดยแจ้งให้ผู้รบั ผิดชอบตามคาสั่งขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐาน
สานักงาน ได้รายงานผลการดาเนินตามมาตรฐานที่รบั ผิดชอบ
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR)

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒๖

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนงำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้กรอบการติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒

จัดทาปฏิทินการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๒. มีคู่มือขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มีปฏิทินการดาเนินการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓

จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้กากับดูแล ติดตามการดาเนินงาน
ในแต่ละประเด็นการพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้ และแต่ละมาตรฐาน

มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้กากับดูแล ติดตามการดาเนินงานในแต่ละ
ประเด็นการพิจารณา

๔

สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบ ผู้กากับ ดูแล ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และแต่ละประเด็นการพิจารณา

มีการประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่

๕

กาหนดค่าเป้าหมายและผลิตทีค่ าดหวังในแต่ละประเด็นการพิจารณา

มีข้อมูลการวิเคราะห์ และกาหนดค่าเป้าหมายการ ดาเนินงานในแต่ละ
ประเด็นการพิจารณา

๖

ผู้รับผิดชอบดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินของแต่ละ มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ ประเด็นพิจารณาให้กับผู้รับผิดชอบ

๗

กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนการดาเนินการในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
ประเด็นการพิจารณา

- มีข้อมูลการติดตามการดาเนินงานในแต่ละมาตรฐานสานักงาน
- มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอบ ๙ เดือน ๑๒ เดือน
- มีการติดตามการดาเนินงานโดยผู้กากับ ดูแล และในการประชุมฝ่าย
บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๘

จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานในแต่ละมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา ให้สอดคล้องกับแบบติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
ประเด็นการพิจารณา

๙

รวบรวมเอกสาร หลักฐาน การดาเนินงานในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
ประเด็นการพิจารณา

มีเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และประเด็นการพิจารณา

๑๐

รายงานผลการดาเนินงานให้สานักติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อประเมิน
ระดับการดาเนินงาน

มีการรายงานผลการดาเนินงาน และเอกสารแนบให้ สพฐ.ทราบ และ
รับการประเมินจาก สพฐ.

.

นางนวรัตน อินทรวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒๗

งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ขอบเขตของงำน
การให้ความสาคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. วิเคราะห์ภารกิจ กาหนดกลุม่ ผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียตามเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
๒. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้ในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
๓. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คาชมเชย โดยมีการกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
๔. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๕. ดาเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖.วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กาหนด
ไว้ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดาเนินงานของส่วนราชการ
๗. กาหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงานาโดยมีการ
จัดทาแผนภูมหิ รือคู่มอื การติดต่อราชการโดยประกาศให้ผรู้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
๘. สรุปผลการด าเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดาเนินงาน
๙. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

งานพัฒนาคุณภาพการให้ บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒๘

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๑

ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

๒

ศึกษา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง

มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๓

วิเคราะห์ ภารกิจ กาหนดกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมทุกกลุม่

มีการวิเคราะห์ ภารกิจ กาหนดกลุ่มผู้รบั บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมทุกกลุม่

๔

จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การให้บริหารของ สพป.กทม.

มีแบบสอบถามความพึงพอใจ

๕

ส่งแบบสอบถาม ให้สถานศึกษาในสังกัด และทุก
กลุ่มงาน ใน สพป.กทม. เพื่อแจกให้ผมู้ ารับบริการ
ช่วยตอบแบบสอบถาม

มีหนังสือแจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัด และทุก
กลุ่มงานใน สพป.กทม. ดาเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้ผู้ทมี่ ารับบริการ

๖

ดาเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
สถานศึกษาและของแต่ละกลุ่มงาน ในสังกัด

มีข้อมูลในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จาก
สถานศึกษาและกลุ่มงานในสังกัด

๗

วิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของการให้บริการ

มีโปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๘

สรุป รายงานผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

มีบันทึกการสรุปผลความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒๘

งำนกองทุนสวัสดิกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ขอบเขตของงำน
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ และอานวยความสะดวก
ให้แก่ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชนในการดารงชีวิตทั้งที่สวนราชการจัดให้และนอกเหนือ
จากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชนแก การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามทีส่ ่วน
ราชการเห็นสมควรจัดใหม่เพิ่มขึ้น และไมขัดตอระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาทีป่ ฏิบัตงิ านในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์
ให้ความชวยเหลือในดานตาง ๆ ตามกรณีในเบื้องตนที่ไมขัดตอระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายใน สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผูป้ ฏิบัติงานและระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิ านด้วยกัน มีหลักประกันไดรับการสงเคราะห์ชวยเหลือในดานต่าง ๆ ตามกรณีทสี่ มควรอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนกำร
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดให้กองทุนสวัสดิการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒. มีระเบียบ หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก การออม และการให้กู้แก่สมาชิก การบริหารงบประมาณ
รายการค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายได้ และการปันผลแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. มีการประชุมพิจารณาเงินกู้เดือนละ ๑ ครั้ง มีการจัดทาข้อมูลรายการรับ และรายการจ่ายเงินให้กู้ซึ่งเป็นไป
ตามระเบี ยบวาระการประชุม และรายงานการประชุ ม ซึ่ง ในปีง บประมาณ ๒๕๖๐ มี ก ารประชุ มคณะกรรมการ
จานวน ๑๒ ครั้ง
๕. จัดเก็บเอกสาร และจัดทาข้อมูลสมาชิก ข้อมูลเงินหุ้นสมาชิก ข้อมูลลูกหนี้ อย่างเป็นระบบที่สามารถ
สอบทานยอดเงินได้

งานกองทุน
นางรุ่งรัตน์ สงปาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๒๙

กำรควบคุมวันลำ
ขอบเขตของงำน
ตรวจสอบควบคุมและบันทึกข้อมูลในการลาของข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. จัดทาทะเบียนคุมวันลา จัดทาทะเบียนคุมวันลา ป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด แยกตามกลุม่ /ผู้บริหาร
๒. จัดทาแบบใบลา จัดทาแบบใบลาป่วย/ ลากิจ / ลาคลอด ลาพักผ่อน
๓. รับหลักฐานใบลาตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกแบบใบลา พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
๔ ลงทะเบียนคุมวันลาบันทึกรายละเอียดจานวนวันลาในทะเบียนคุมวันลา และนาเสนอแบบใบลาและ
ทะเบียนคุมวันลาให้ผู้มีอานาจพิจารณาลงนามอนุญาต
๕. นาเสนอผู้บงั คับบัญชานาเสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
๖. สรุปรายงานจัดทาสถิติการมาปฏิบัตริ าชการ ของบุคลากรทุกคน เมือ่ ครบกาหนดรอบ ๖ เดือนและรอบ
๑๒ เดือน ตามปีงบประมาณ
๗. การจัดเก็บจัดเก็บรวบรวมแบบใบลาที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในแฟ้มจัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ค้นหา
กำรควบคุมวันลำ
นางนวรัตน อินทรวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๓๐

งำนกำรจัดทำหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ขอบเขตของงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
๑. จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์ม จัดทาเอกสารแบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
๒. ตรวจสอบหลักฐานเมื่อได้รับคาขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์แล้ว ท าการตรวจสอบ การกรอกข้อมูลและ
เอกสารประกอบอื่น เช่น สานาบัตรประจาตัวประชาชน และสลิปเงินเดือน
๓. ดาเนินการจัดทาหนังสือผ่านสิทธิ์ จัดทาหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์
๔. น าเสนอผูบ้ ังบัญชาจัดทาบันทึกนาเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เพื่อลงนาม
๕. การจัดเก็บจัดทาทะเบียนคุมฯ และจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ
แบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง งำนกำรจัดทำหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิ์
ที่

๑

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

๔

มีแบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์ให้กับผู้
ประสงค์ยืนคาขอ
ตรวจสอบหลักฐานเมื่อได้รับคาขอหนังสือรับรองผ่าน มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
สิทธิ์แล้วทาการตรวจสอบ การกรอกข้อมูล และเอกสาร เอกสารประกอบการพิจารณา และตรวจสอบ
ประกอบการพิจารณา เช่น สาเนาบัตรประจาตัว
คุณสมบัตผิ ู้ยืนคาขอตามเงือ่ นไขและข้อตกลง
ประชาชน และสลิปเงินเดือน
ของ สพฐ.
ดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์
ออกให้หนังสือรับรองให้ผู้ยืนคาขอที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไข
นาเสนอผู้บงั คับบัญชา เพื่อลงนาม

๕

ออกเลขหนังสือและจัดเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ

๒

๓

จัดทาเอกสารแบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์

มีการออกเลขหนังสือและจัดเก็บคู่ฉบับตาม
ระเบียบงานสารบรรณ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุม่ อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน้า ๓๑

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ท ี่

006 / ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการปฏินัติราฃการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และ ๔๕: (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราฃการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๔๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๓ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที, ๒) พ.ศ.๒๔๔๑ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๔๔๓ และ ข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ว่าด้ว ยการมอบอำนาจในการ
สั่งการ การอนุญ าต การอนุม ัต ิ การปฏิบ ัต ิร าฃการ หรือ การดำเนิน การอื่น ของผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษา พ.ศ.๒๔๔๖ เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ๑๑๐/ ๒๔๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๓ เรือง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปีนต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ.๒๔๖๔

รายละเอียดการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 0 0 ^ ๖ / ๒๕๖๔
สั่ง ณ วันที่ ^ มกราคม ๒๕๖๔
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานคร เป็น หน่ว ยงานที่อ ยู่ในสัง กัด ของ
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาพื้น พื้น ฐาน มีห น้า ทีด ำเนิน การให้เป็น ไปตามอำนาจหน้า ที่ข องประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ ง การแบ่ง ส่ว นราขการภายในสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา พ.ศ.๒๕๖0 และประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งการแน่ง ส่ว นราชการภายในสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั่งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั่งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสบุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสบุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกขน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั่งบุคคล องค์กรชุมขบ องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั่งภาครัฐ เอกซน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่บที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒

โดยให้แบ่งส่วนราซการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มอำนวยการ
๒. กลุ่มนโยบายและแผน
๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๐. กลุ่มกฎหมายและคดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. นายพิเขฐร์ วันทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒. ปฏิบัติราชการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งชองผู้บังคับบัญชา หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓. วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๕. พิจารณาสั่งการเรื่องที่ฃ ้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างนำเสนอตามอำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๖. ปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มอบหมาย
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๗. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซมซน องค์กรเอกซน บุคคล ครอบครัว คาสนสถาน และสถานประกอบการในสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๘. เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพึ๋นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งรวบรวมรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด
๙. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งการส่งเสริมให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก
๑๐.ปฏิบัติราซการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย
๑๑.กำกับ ติดตาม ดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มกฎหมายและคด
๒. นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลลุข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ ๒ มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๒.๑ รักษาราซการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลำดับ ที่ ๑ ในกรณีท ี่ผ ู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานครไม,อยู่ หรือ อยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติราซการได้
๒.๒ ข่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะน่า พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดซอบการปฏิบัติราซการแทนผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เปีนงานของกลุ่ม อำนวยการ ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒.๒ งานช่วยอำนวยการ
๒.๒.๓ งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยาบพาหนะ
๒.๒.๔ งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
๒.๒.๕ งานประซาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
๒.๒.๖งานประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเซตพื้นที่การศึกษา
๒.๒.๗ งานการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๒.๒.๘ งานประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดีภาพ
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๒.๓ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดขอบการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นงานของกลุ่ม บริห ารงานการเงิน และสินทรัพย์ ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๓.๑ งานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
๒.๓.๒ งานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๒.๓.๓ งานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
๒.๓.๔ งานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
๒.๓.๕ งานให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๒.๔ ช่วยปฏิบัติราขการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดขอบการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใบส่วนที่เป็นงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๔.๑ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
๒.๔.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๒.๔.๓ งานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๔.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๔.๕ งานจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความขอบและทะเบียนประวัติ
๒.๔.๖ งานจัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
๒.๔.๗ งานการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบ กำกับ ดูแล โรงเรียนกลุ่ม ทวาราวดี
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๓. นางณภัทร ธัญญวณิฃกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ ๓ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลำดับที่ ๒
ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๓.๒ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์คิดค้น วิจ ัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำพิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองานควบคุม
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร ประเมินผลการจัดการศึกษาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และในเขต
พื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ในส่วนที่เป็นงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๒.๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
๓.๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวบการเรียนเของผู้เรียน
๓๒.๓วิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบ และประเมินเที่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
๓.๒.๔ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๓.๒.๕: นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๒.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
๓.๒๗งานเลขานุการคถ๕กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึโษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๓ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสบุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบ•การปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใบส่วนที่เป็นงานของกลุ่ม พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษา ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๓.๑ งานผีเกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๓.๓๒ งานผี!กอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
๓.๓๓ งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาใภิฃาซีพและจรรยาบรรณ
๓.๓.๔ งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓.๕ งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ผีเกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๓.๓.๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบ กำกับ ดูแล โรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์

๖

๔. นายยุท ธนา สำราญกิจ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ ๔ มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๔.๑ รักษาราชการแทบผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ลำดับ ที่ ๓ ในกรณีท ี'ผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากรุง เทพมหานครไม่อ ยู่ หรือ อยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติราซการได้
๔.๒ ช่วยปฏิบัติราขการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แบะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสบองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นงานกลุ่มนโยบายและแผน ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๒.๑ งานจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
๔๒.๒งานวิเคราะห์๓ รจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
๔.๒.๓ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
๔.๒.๔ งานการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
๔.๓ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสบุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติด ตาม การบริห าร ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัต ิง านของ
สถานศึกษา และในเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นงานกลุ่มส่งเสริมการจัด การศึก ษา ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราซา
๔.๓.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๓.๓ ส่งเสริม สนับสบุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
ชั้นพื้นฐานชองบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน
๔.๓.๔ ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
๔.๓.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

๔.๓.๖ ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประซาธิบั!ตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น
๔.๓.ฟ ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๓.๘ ประสานการป้องกันและแก้ไขปีญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔.๓.๙ งานวิเทศสัมพันธ์
๔.๓.๑๐ ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
๔.๓.๑๑ ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิป้ญญาท้องถิ่น
๔.๓.๑๒ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๔ ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสบุนการ
จัดการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ พิจารณากลั่นกรองงาน ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร ประเมินผลการจัดการศึกษาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และ
ในเขตพี่นที,การศึก ษา รับ ผิด ชอบการปฏิบ ัต ิร าชการแทนผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพี่,นที,การศึก ษาประถมศึก ษา
กรุงเทพมหานคร ใบส่วนที่ฟ้นงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๔.๑ งานศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๔.๔๒ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔.๔.๓ งานสารสบเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔.๔.๔ งานการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๔.๕ งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด รับผิดชอบ กำกับ ดูแล โรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี

๘

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การการประสานงานและให้ บ ริการสนั บสนุนส่งเสริมให้ กลุ่ มภารกิจและงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจั ด การและดำเนิ น งานตามบทบาทภารกิ จ อำนาจหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเรี ย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่ อ อุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษาและทรัพ ยากรที่ ใช้ ในการจัด การศึ ก ษาแก่ส ถานศึ กษา เพื่ อ ให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑. งานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ งานรับ – ส่ง หนังสือราชการ
๑.๒ งานการจัดทำหนังสือราชการ
๑.๓ งานจัดเก็บหนังสือราชการ
๑.๔ งานการยืมหนังสือราชการ
๑.๕ งานการทำลายหนังสือราชการ
๒. งานช่วยอำนวยการ
๒.๑ งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
๒.๒ งานมอบหมายหน้าที่การงาน
๒.๓ งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๔ งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
๓.๑ งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
๓.๒ งานบริการอาคารสถานที่
๓.๓ งานรักษาความปลอดภัย
๔. งานยานพาหนะ
๕. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๑ งานจัดระบบบริหาร
๕.๒ งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๓ งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๔ งานคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๕ งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕.๖ งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๙
๖. งานประสานงาน
๗. งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๗.๑ งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
๗.๒ งานเลื อกตั้ งผู้ แทนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาใน ก.ค.ศ. และคณะกรรมการอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
๘. งานประชาสัมพันธ์
๘.๑ งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๘.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๙. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวฆอนิ มะฮ์ พู ลสุ ข รองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย นิเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจเสนองาน
ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหาร ประเมินผลการจัดการศึกษา ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
สถานศึ ก ษา และในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแทนผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นงานของกลุ่มอำนวยการ
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. นางรุ่งรัตน์ สงปาน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑
ผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม อำนวยการ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก ต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากมาก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษา
แนะนำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับผิดชอบงานด้านการบริหารกลุ่มอำนวยการ
๑.๑ กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนงานในกลุ่มอำนวยการ
๑.๒ ตรวจสอบ และกลั่นกรองงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๓ ให้คำแนะนำ บริการข้อมูลข่าวสารและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของบุคลากรในกลุ่มและผู้มาติดต่อราชการ
๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรในกลุ่ม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑.๕ ให้ความร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานฯ หน่วยงานภายนอกเพื่อให้
ภารกิจของกลุ่ม และภารกิจของสำนักงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐
๒. งานจัดระบบบริหาร
๓. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๔. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. งานมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
๖. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๗. งานการควบคุมภายใน
๘. งานมอบหมายหน้าที่การงาน
๙. นายทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือลับ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก
ต้องแก้ไขปั ญ หาที่ ย าก ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจัย ให้ ค ำปรึกษาแนะนำ ช่ว ยเหลื อการปฏิบั ติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
๒. งานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓. งานขออนุญาตให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก
ต้องแก้ ไขปั ญ หาที่ ย าก ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วิจัย ให้ คำปรึ กษาแนะนำ ช่ว ยเหลื อการปฏิบั ติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คนที่ ๑ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. งานการควบคุมภายใน
๓. งานรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ
๔. งานกองทุนสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. งานจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. หนังสือวันเด็ก ดอกมะลิ ดอกพุทธรักษา ดอกแก้วกัลยา เช่าบูชา
วัตถุมงคล กระเป๋าการกุศล การแข่งขันกอล์ฟการกุศล และการแข่งขันชกมวยการกุศล
๗. งานธุรการเอกสารลับ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑
๓. นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก ต้องแก้ไขปัญหาที่ยาก
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คนที่ ๒ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
๓. งานจัดทำบัญชีวันลา รายงานการลา การจัดทำทะเบียนคุมการลา
๔. งานจัดทำสมุดลงเวลาประจำวัน และสรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการประจำวัน
๕. งานเลือกตั้งและการสรรหากรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ
๖. งานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
๗. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๔. นายวัฏจักร ประมวลศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๔
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานสูงมาก ต้องแก้ไขปัญหาที่ยาก
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๒ งานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๓. งานการบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. งานการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕. งานจัดทำ ปรับปรุง ป้ายทำเนียบบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน และองค์คณะบุคคล
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๕
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานค่อนข้างสูง
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
๒. งานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงาน
๓. งานยานพาหนะ
๔. งานการขอรับบริจาคเงินการกุศลต่าง ๆ เช่น งานกฐิน ผ้าป่า
๕. งานการให้ความช่วยเหลือด้านการประสบภัยต่าง ๆ
๖. งานทำลายหนังสือราชการ
๗. งานทะเบียนคุมเกียรติบัตร
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒
๖. นายนฤสรณ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๖
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญงานค่อนข้าง
สูง ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานที่เกี่ยวกับราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ
๒. งานเปิด – ปิด สถานศึกษา
๓. งานขอพระราชทานวโรกาสนำนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ
๔. งานขอพระราชทานนามอาคารสถานศึกษา และการขอเปลี่ยนชื่ออาคาร
๕. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในและภายนอก
๖. งานตอบแบบสอบถามการวิจัยทางการศึกษาจากบุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่น
๗. งานพิธีกร พิธีการงานประชุม งานราชพิธี งานรัฐพิธี วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๘. งานรับหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office, smart obec, AMSS++)
๙. งานจัดทำจดหมายข่าวกลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ
๑๐. ช่วยงานลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ
๑๑. ช่วยงานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) ตำแหน่งเลขที่ ส ๔
มีหน้าที่ความรับผิดชอบทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
งานธุรการ และงานสารบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
๒. งานรับหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (smart obec, AMSS++)
๓. งานให้บริการตอบคำถาม ค้นหาระเบียนหนังสือรับ
๔. งานควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล
๕. ช่วยงานออกหนังสือราชการ คำสั่ง และหนังสือรับรอง
๖. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. นายขจร พิมพ์พันธ์ดี พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) ตำแหน่งเลขที่ ส ๔
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
งานธุรการ และงานสารบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าทีพ่ นักงานขับรถยนต์
๒. จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์
๓. ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์
๔. งานส่งหนังสือราชการภายนอก
๕. ช่วยงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓
๙. นายจำหริด เชี่ยวชาญ ช่างไฟฟ้า (ลูกจ้างประจำ) ตำแหน่งเลขที่ ช ๔
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบสูง
เกี่ยวกับช่างไฟฟ้า และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
๒. จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์
๓. ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์
๔. ช่วยงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
๕. ช่วยงานราชพิธี งานรัฐพิธี และวันสำคัญเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. นายชัชฤทธิ์ โต๊ะทอง ช่างฝีมือทั่วไป (พนักงานราชการ) ตำแหน่งเลขที่ พ๑๐๐๐๐๖
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านช่าง และปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานตรวจสอบ ควบคุมการใช้งาน บำรุงรักษา และซ่อม เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ
ให้มีสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
๓. จัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์
๔. ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์
๕. ช่วยงานพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
๖. ช่วยงานออกเลขหนังสือส่ง เลขคำสั่ง หนังสือรับรอง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐ พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) พ๑๐๑๕๗๗
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานอื่นที่มิใช่งานวิชาการ และปฏิบัติงานเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานลงทะเบียนออกหนังสือราชการ คำสั่ง และหนังสือรับรอง
๒. ให้บริการตอบคำถาม ค้นหาระเบียนหนังสือออก
๓. งานส่งหนังสือราชการทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือทางไปรษณีย์
๔. งานส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของกลุ่มอำนวยการ
๕. งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ
๖. งานบริการจองห้องประชุม
๗. ช่วยงานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๔
๑๒. นางสาวปุณิกา ทองเมืองพุทธ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (พนักงานราชการ)
ตำแหน่งเลขที่ พ๑๐๐๐๑๐
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน
ด้านการให้บริการงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ เอกสารด้านวิชาการและอื่น ๆ ภายในหน่วยงาน และ
ปฏิบัติงานเรื่องดังต่อไปนี้
๑. งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒. งานรายงานการไปราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๓. งานจัดทำ และเก็บรักษาสมุดตรวจเยี่ยมและสมุดตรวจราชการ
๔. งานถ่ายเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. นางอุไร สีบัวรม พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเลขที่ จ ๑๓๐๐๐๐๘
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เปิด – ปิด อาคารสถานที่ อาคารคุรุสัมมนาคารชั้น ๑
ห้องสมุด ซุ้มพระ บันไดชั้น ๒ ห้องอำนวยการ บันไดและหน้าห้อง ชั้น ๓ ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมห้องกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งหน้าห้องและบันได และบริเวณลานจอดรถใต้อาคารคุรุสัมมนาคาร
๒. ดูแลรักษาต้นไม้ อาคารคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓
๓. ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารคุรุสัมมนาคาร
ชั้น ๑,๒,๓ ห้องผู้อำนวยการ กลุม่ นโยบายและแผ่น และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๔. ช่วยเหลืองานการประชุมภายในสำนักงาน และงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
๕. ช่วยเหลืองานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. นางสุชาดา เปรมกระโทก พนักงานทำความสะอาด (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเลขที่ จ๑๓๐๐๐๐๙
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เปิด-ปิด อาคารสถานที่ อาคารพญาไท
ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ และอาคารคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รวมทั้งหน้าห้องและบันได บริเวณโรงจอดรถ ลานจอดรถด้านหน้าสำนักงาน ที่จอดรถผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ
บริเวณทางขึ้นอาคารพญาไทด้านหลัง
๒. ดูแลรักษาต้นไม้ อาคารพญาไท ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓
๓. ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยบริเวณห้ องน้ำ ห้ องส้ วม อาคาร
พญาไท ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ และอาคารคุรุสัมมนาคาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. ช่วยเหลืองานการประชุมภายในสำนักงาน และงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
๕. ช่วยเหลืองานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๕
๑๕. นายสาคร โพธิ์อ่อน พนักงานรักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ได้รับความ
สูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม
การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ทางราชการสูญเสียผลประโยชน์ และปฏิบัติเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑. รับโทรศัพท์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. นายสุนทร แพงเพชร พนักงานรักษาความปลอดภัย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ได้รับความ
สูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม
การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ ทางราชการสูญเสียผลประโยชน์และปฏิบัติเรื่อง
ดังต่อไปนี้
๑. รับโทรศัพท์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นอกเวลาราชการ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………….

