คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นางขวัญเรือน โคกเสือ ตาแหน่งนักจัดงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่มอานวยการ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. กากับ ดูแล งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้บริการตอบข้อซัก – ถาม ให้คาปรึกษา ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
ภารกิจในเบื้องต้นของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้ผู้มาติดต่อประสานงาน ประชาชนทั่วไปทราบโดยสังเขป
3. ประสานและดาเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจาเดือน
4. จัดทาคาสั่งการอยู่เวรรักษาการณ์ การรายงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอยู่เวรรักษาการณ์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกากับ ดูแล จัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ให้กับผู้อยู่เวรรักษาการณ์
ตามความเหมาะสม และตรวจสอบความสะอาดให้ต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
6. ตรวจสอบและรายงานการรักษาความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
7. ประสานงาน กากับ ดูแล แจ้งซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์สานักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคาร
8. ขอใช้สถานที่โรงเรียนในสังกัด
9. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
10. จัดทาข้อมูลการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารการศึกษา
11. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
12. รวบรวมจัดเก็บกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ คาสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
13. งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. งานช่วยอานวยการ มีดังนี้
1.1 งานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน
มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่ง
งานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการ
รับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นกับ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

-2คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จานวน 3 ชุด
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานในหน้าที่
ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
3. เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าที่
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว จานวน
1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
แบบฟอร์มที่ใช้ แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่ม
1.2 งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าทีร่ วบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคาสั่ง
มอบหมายงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-32. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
3. เสนอผู้อานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
5. เจ้าหน้าที่ส่งมอบคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคาสั่งดาเนินการต่อไป
6. เจ้าหน้าที่เก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มที่ใช้
1. คาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
2. แบบมอบหมายงานในหน้าที่
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่เติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดาเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความ
ถูกต้อง และประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่ง
การ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาจากัดความ
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
“เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
1) ในกรณีเลขานุการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสารจาก
สารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ(หนังสือภายนอก) และ
หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)

-42) ในกรณีเลขานุการของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร
จากกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)
2. เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลาดับความสาคัญของงานในเบื้องต้นก่อนนาเสนอผู้บริหาร
3. เลขานุการนาเสนอเอกสารต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
1) กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หาก
เห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ 4. หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง กรณี
หนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับมอบอานาจให้กากับดูแล ให้เสนอ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ
4. หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหากนอกเหนือจาก
อานาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
5. เลขานุการบันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก
6. เลขานุการดาเนินการตามคาวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการดาเนินการเอง
7. ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามคาสั่งต่อไป
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย
2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง ประกาศ
และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงใน
แผ่นบันทึกข้อมูล(CD)
คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-5“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด (ก่อนการ
ประชุม 2 สัปดาห์)
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
3. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการพิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนาม
ในหนังสือเชิญประชุม
5. เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม
6. เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทาสาเนาและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
7. เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการ
กลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
8. เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยัน การเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
9. เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
1) จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
2) เตรียมป้ายชื่อ
3) เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5) เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
6) เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10. เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
1) จัดห้องประชุม
2) อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
3) จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
11. เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
12. เจ้าหน้าที่จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทารายงานการประชุม (2 สัปดาห์) และ
คาสั่ง/ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้

-61) นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มในฐานะเลขานุการ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่งและประกาศสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
3) เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการนาเสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
4) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
แก้ในรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
- เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดาเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
13. เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานการ
ประชุม คาสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสาเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบฟอร์มติดตามงาน
2. แนวปฏิบัติ
3. หนังสือเชิญประชุม
4. ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5. แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
6. มติที่ประชุมโดยย่อ
7. รายงานการประชุม
8. แบบฟอร์มคาสั่ง / ประกาศ
9. แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-72. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2.1. งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค
ทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดาเนินการตามมาตรการประหยัด
คาจากัดความ “ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน ” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หรือ
ผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาภาพ
แวดล้อมของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สานักงาน
เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
2. วางแผนและกาหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสานักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.
รวมถึงกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
3. ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กาหนด
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. สรุปผลการดาเนินงาน /นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2. แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
3. แบบรายงานการดาเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. มาตรการประหยัดพลังงาน
2. แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส.
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-82.2 งานรักษาความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกาหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ขอบเขตของงาน งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสาคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในองค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
คาจากัดความ งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหา
ในเรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยจากบุคคล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กาหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสั่ง
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่าเสมอ
แบบฟอร์มที่ใช้ แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
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