คู่มือการปฏิบัติงาน

นายวรพงษ์ แจ่มจำรัส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

บทนำ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดัง
ต่อไปนี
(1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานด้าน
การศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ดั งนั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องกลุ่ ม อำนวยการดั งกล่ าวข้ า งต้ น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด บุ คลากร ผู้ ป ฏิบั ติงานจึ งจำเป็ นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มี
เป้าหมายมีขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เกิดความพึงพอใจ โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน
คำจำกัดความ ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานแบบฟอร์มที่ ใช้ เอกสาร/หลั ก ฐานอ้ างอิง ประกอบการปฏิ บั ติ งาน
ประกอบด้วย .ใน 4 งานคือ งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ งานการจัดระบบและพัฒ นา
องค์กร ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในกลุ่มอำนวยการและบุคลากรอื่น ๆ
ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผ ลตามภารกิจ อำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
กลุ่มอำนวยการ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ยึด
หลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management) โดยมี
กระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ขอบข่าย/ภารกิจ
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมาย
3. น ายวรพ งษ์ แ จ่ ม จำรั ส ตำแหน่ ง นั ก ประช าสั ม พั น ธ์ ช ำนาญ การ มี ห น้ า ที ่
ความรับผิดชอบ (พญาไท) ดังนี้
3.1 สำรวจข้ อ มู ล เครื อ ข่า ยประชาสัม พัน ธ์ภ ายนอกเขตพื ้น ที ่ก ารศึ ก ษา
ทั้ง สื่อ มวลชน สื่อพื้นบ้านกลุ่มบุ คคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิ ทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์
วารสาร นิตยสาร และผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ
3 .2 กำห นดรู ป แบ บ การติ ด ต่ อ ป ระสานงาน การส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ
การประชาสัมพันธ์
3.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสิ่งพิมพ์ ได้แก่ จดหมายข่าว แผ่นปลิว โปสเตอร์
ฯลฯ
3.4 สร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
3 .5 ตรวจสอบ ป ระเมิ น ผลการป ระสาน งานเครื อ ข่ า ยป ระชาสั ม พั นธ์
และปรับปรุงรูปแบบการติดต่อประสานงาน
3.6 แจ้งประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 จั ดทำทะเบี ยนเครือข่ายประชาสั มพั นธ์ งานสร้างเครือข่ายการประชาสั มพั นธ์
ภายในและภายนอกองค์กร
3.8 ควบคุม ดูแลและเสนอข่าวการศึกษาทาง Website ของ สพม.กท 1 และ
เสนอข่าวทาง Website ต่อ ผอ.สพม.กท 1
3.9 ดู แ ลประสานงานด้ า นอาคารสถานที่ ดู แ ล ตกแต่ ง ต้ น ไม้ สวนหย่ อ ม
สิ่งประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมทั้งระบบประปา ไฟฟ้า โทรศั พท์ บำบัดน้ำเสียสิ่ง
ปฏิกูลต่าง ๆ ของสำนักงาน (พญาไท) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

