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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ที่ 22 /2563
เรื่อง มอบหมายผูร้ ับผิดชอบการกำกับติดตามมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
……………………..
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมู ล ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ได้แก่การเปิดเผยข้อมูลด้านแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ซึ่ง
ประเด็นการปฏิบัติงาน (O13) ได้กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลทุกกลุ่ม ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามคู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงมอบหมายผู้รับผิดชอบการ
กำกับติดตามมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
รองประธานกรรมการ
3. นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2
กรรมการ
ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
4. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
กรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร์
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
กรรมการ
6. นางชลธิชา ปล้องบรรจง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
กรรมการ
7. นางสาวภิรญา นิยมเดชา
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางวนิดา เมืองแก้ว
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
10. นางผอูน ชนะสิทธิ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
11. นางประคอง รัตนยอศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
12. นางนาตยา พรหมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
13. นายปรีชา เส็นฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
14. นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
15. นางธัญสินี สุกแป้น
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวรุ่งฤดี มะณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

/มีหน้าที่...

-2มีหน้าที่
1. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
2. รายงานการกำกับ ติดตาม ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ตามระยะเวลาของงาน/กิจกรรม/โครงการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563

(นายณรงค์ ศรีละมุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

คำนำ
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ ได้ปรับปรุงคู่มือกำรติดต่อรำชกำร
ในงำนบริกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งคู่มือนี้ได้รวบรวมขั้นตอน
กำรให้บริกำรของงำนบริกำรที่กลุ่มต่ำงๆ รับผิดชอบ และสำมำรถบริกำรแก่ผู้รับบริกำรด้วยควำมรวดเร็ว
ทันเวลำ และมีคุณภำพ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หวังว่ำคู่มือฉบับนี้จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำขอรับบริกำรและได้รับควำมพึงพอใจ
จำกกำรบริกำรของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
มิถุนายน 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒

สำรบัญ
หน้ำ
ข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร

๑

อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒

๑

แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงสำนักงำน

๒

วิสัยทัศน์

๓

พันธกิจ

๓

เป้ำประสงค์

๔

วัฒนธรรมองค์กร

๔

กระบวนงำนให้บริกำร

๕

กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

๗

กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๘

กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร

๙

กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์

๑๐

กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร

๑๑

กำรจัดทำหนังสือผ่ำนสิทธิ์ และหนังสือรับรองเพื่อกู้เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร

๑๒

กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

๑๓

กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร

๑๔

กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำศึกษำบุตร

๑๕

กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบำนำญ

๑๖

กำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม (๖๕ ปีเพิ่ม)

๑๗

กำรขอแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ ๑๘
กำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์

๑๙

กำรทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

๒๐

กำรขอยืมทะเบียนประวัติ

๒๑

กำรออกหนังสือรับรอง

๒๒

กำรดำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน

๒๓

ข้อมูลลักษณะสำคัญขององค์กร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำพั ท ลุ ง เขต ๒ จัดตั้ งขึ้น ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริห ำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจ
หน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแล ประสำน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย ๖ อำเภอ
คือ อำเภอเขำชัยสน อำเภอปำกพะยูน อำเภอกงหรำ อำเภอตะโหมด อำเภอป่ำบอน และอำเภอบำงแก้ว
มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน แก่ประชำกรวัยเรียน และประชำชนทุกคน
ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค เท่ำเทียม และมีคุณภำพ ให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม
นำไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อม ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรแข่งขัน ของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์
พัน ธกิจ เป้ ำประสงค์ กลยุ ท ธ์ ตอบสนองต่อ นโยบำยของรัฐ บำล กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด

อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
กฎกระทรวง ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ กำรแบ่ งส่ ว นรำชกำรภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำ
พ.ศ.๒๕๔๖ และประกำศกระทรวงศึกษำ เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนด
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี ดังนี้
๑. จั ดทำนโยบำย แผนพัฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น
๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ไ ด้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ประสำน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำเอกชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบัน สังคม
อื่นที่จัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒
๙. ด ำเนิ น กำรและประสำน ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กำรวิจั ย และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
๑๐. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒. ปฏิ บั ติห น้ ำที่ อื่น เกี่ย วกั บกิจกำรภำยในเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ ที่มิ ได้ ระบุ ให้ เป็ นหน้ำที่ของ
หน่ วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบั ติงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ อำจมี
อำนำจหน้ำที่นอกเหนือไปจำกที่กำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

แผนภูมิ แสดงโครงสร้ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลุ่มกฎหมำยและคดี

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
ภายใน

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร
สื่อสำร

กลุ่ม
บริหำร
งำน
กำรเงิน
และ
สินทรัพย์

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล

กลุ่ม
พัฒนำครู
และ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ

กลุ่ม
นิเทศ ติดตำม
และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ

สถำนศึกษำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

งำนวิชำกำร

งำนงบประมำณ

งำนบริหำรงำนบุคคล

งำนบริหำรทั่วไป

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ

๓

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สพป.พัทลุง เขต ๒ เป็นองค์กรคุณภำพที่มีควำมเป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”

คำนิยำมศัพท์
องค์กรคุณภำพที่มีควำมเป็นเลิศ หมำยถึง เป็นองค์กรที่มีควำมมุ่งมั่นในกำรยกระดับคุณภำพกำร
จั ดกำรศึกษำขั้น พื้ น ฐำน สู่ ควำมเป็ น เลิ ศ และมีผ ลกำรดำเนิ นงำนบรรลุ เป้ ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อ ง ใน ๔
ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. คุณภำพของผู้เรียน
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่ำนิยมที่ดี
- มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรสูงขึ้น
- มีทักษะกำรเรียนที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
๒. คุณภำพกำรเข้ำถึงบริกำรศึกษำ
- ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริกำรได้รับบริกำรกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
- ผู้ที่มีควำมต้องกำรพิเศษทุกคน( ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำร
พัฒนำ เต็มตำมศักยภำพ
๓. คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำน
- สถำนศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำน
๔. คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ครูมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
- ผู้บริหำรมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

พันธกิจ (Mission)
๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำม เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
๓. พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพอย่ำงมืออำชีพ
๔. เพิ่มโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริกำรได้รับบริกำรกำรศึกษำในรูปแบบที่
เหมำะสมตำมศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
๕. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนำระบบบริหำรกำรศึกษำให้ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำลและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ

เป้ำประสงค์หลัก (Goal)
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ
มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันในภัยทุกรูปแบบ มีสุขภำวะที่ดี ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ผู้เรียนมี ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำร
แก้ปั ญ หำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ และ มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
และวิชำชีพ
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงมืออำชีพ มีกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ได้รับสวัสดิกำรและยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำงเหมำะสม
๔. ประชำกรวัย เรีย นทุ ก คนในเขตพื้ น ที่บ ริกำรได้ รับ บริก ำรกำรศึ กษำในรูป แบบที่ เหมำะสมตำม
ศักยภำพอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
๕. ผู้ เรีย นมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ ทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อ ม
โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (EESD
SCHOOL)
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำร และทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategy)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคุณภำพผู้เรียนและกระบวนกำรเรียนรู้
กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรซื่อสัตย์ สุจริต

๕

กระบวนงำนให้บริกำร
ที่
รำยชื่อกระบวนงำน
ขั้นตอน ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
๑ กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำง
๔
๑๐ นำที นำยวชิรวิชญ์ เยำว์นุ่น
กำรศึกษำ
๒ กำรบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
๔
๑๕ นำที นำงปิยะทิพย์ พลอยดำ
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
๓ กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร
๕
๑๒ นำที นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง
๔ กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์
๓
๑๐ นำที นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
๕ กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร
๕
๑๐ นำที นำงสำวกรวรรณ กลิ่นจำปี
๖ จัดทำหนังสือผ่ำนสิทธิ และหนังสือ
๕
๑๗ นำที นำงอัจฉำภรณ์ ณ พัทลุง
รับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิกำรกับ
ธนำคำร
๗ กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์
๕
๑๒ นำที นำงกรรณิกำร์ รวยดี
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
๘ กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร
๕
๑๒ นำที นำงภิรมย์ ทองเสนอ
๙ กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและ
๓
๙ นำที นำงถิรนันท์ สุวรรณวงศ์
ค่ำศึกษำบุตร
๑๐ กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบำนำญ
๕
๑๙ นำที นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
๑๑ กำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม
๖
๒๖ นำที นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
( ๖๕ปี เพิ่ม ) กำรขอแบบคำร้องขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
๑๒ กำรขอแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรอง
สิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน

๖

๑ ชม.

นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล

๖
ที่
รำยชื่อกระบวนงำน
๑๓ กำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญด้วย
ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์(Pension’s
Electronic Filing)
๑๔ กำรทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
๑๕ ขอยืมทะเบียนประวัติ/ส่งคืน
๑๖ กำรออกหนังสือรับรอง
๑๗ กำรดำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน

ขั้นตอน ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
๕
๑ วัน นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
๔
๓
๓
๖

๑๐ นำที
๕ นำที
๕ นำที
๖ วัน

นำงมุกดำ อุทัยรังษี
นำงมุกดำ อุทัยรังษี
นำงมุกดำ อุทัยรังษี
นำยปรีชำ เส็นฤทธิ์

๗

ขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลำกำรให้บริกำร
๑. เรื่อง กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที

๑. ผู้ขอกรอกคำร้อง
ขอรับบริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ

๒. ตรวจสอบจัดประเภทข้อมูล
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

๓. ส่งต่อผู้รับผิดชอบข้อมูลค้นหำข้อมูล
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๔. ตรวจสอบข้อมูล/รับข้อมูล
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

หลักฐำนประกอบ
- บันทึกกำรขอรับบริกำรข้อมูล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำยวชิรวิชญ์ เยำว์นุ่น

8

๒. เรื่อง กำรขอรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๕ นำที

๑. ผู้ขอกรอกคำร้อง
ขอรับบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำร

๒. ตรวจสอบจัดประเภทข้อมูล
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

๓. ส่งต่อเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้รับผิดชอบ
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

๔. รับสำเนำข้อมูล / ดูข้อมูล
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)
)

หลักฐำนประกอบ
- บันทึกกำรขอรับบริกำรข้อมูล
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงปิยะทิพย์ พลอยดำ

๙

๓. เรื่อง กำรขออนุญำตคัดลอกข้อมูลข่ำวสำร
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที
๑. ผู้ขอกรอกคำร้อง
ขอรับข้อมูลข่ำวสำร

๒. ยื่นคำร้องต่อเจ้ำหน้ำที่
(ใช้เวลำ ๑ นำที)

๓. เจ้ำหน้ำที่เสนอคำร้องต่อผู้เกี่ยวข้อง
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๔. เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมข้อมูลข่ำวสำร
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๕. รับข้อมูลข่ำวสำร
(ใช้เวลำ ๑ นำที)
)
หลักฐำนประกอบ
- แบบคำร้องขอรับบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง

๑๐

๔. เรื่อง กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที

๑. ผู้ขอลงทะเบียนรับ
ข้อมูล/ข่ำว
ประชำสัมพันธ์

๒. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ
ขอควำมเห็นชอบ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๓. เสนอขึ้นเผยแพร่บน Website
(ใช้เวลำ ๕ นำที)
)

หลักฐำนประกอบ
- ทะเบียนขอรับข้อมูลข่ำวสำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวจุฑำทิพย์ หอยนกคง

๑๑

๕. เรื่อง กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที
๒. ตรวจสอบคำร้องกำรขอใช้
รถยนต์รำชกำร
(ใช้เวลำ ๑ นำที)

๑. ผู้ขอกรอกคำร้อง
ขอใช้รถยนต์รำชกำร

๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมรถ/
พนักงำนขับรถยนต์
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
๔. เจ้ำหน้ำที่เสนอขออนุมัติ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๕. พนักงำนขับรถ รับกุญแจ
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
)
หลักฐำนประกอบ
แบบบันทึกขอใช้รถยนต์รำชกำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรวรรณ กลิ่นจำปี

๑๒

๖. เรื่อง กำรจัดทำหนังสือผ่ำนสิทธิ์ และหนังสือรับรองเพื่อกู้เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๗ นำที
๒. ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของเอกสำร
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

๑. ผู้ขอยื่นคำร้องขอ
หนังสือรับรองเพื่อกู้เงิน
สวัสดิกำรกับธนำคำร
พร้อมแนบสำเนำสลิป
เงินเดือน

๓. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบเงิน
คงเหลือสุทธิ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)
๔. จัดทำหนังสือผ่ำนสิทธิ์
และหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้
เงินสวัสดิกำรกับธนำคำร
(ใช้เวลำ ๓ นำที)
๕. เสนอผู้บังคับบัญชำ
ขอควำมเห็นชอบ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

หลักฐำนประกอบ
- สลิปเงินเดือน/คำร้อง/
- เอกสำรประกอบกำรขอกู้เงินกับธนำคำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงอัจฉรำภรณ์ ณ พัทลุง

(ใช้เวลำ ๑๕ นำที)
๖. ออกเลขหนังสือส่งและส่งมอบ
หนังสือให้ผู้รับบริกำร
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
)

๑๓

๗. เรื่อง กำรขอหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ำเรียนศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที
๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำ
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

๑. ผู้ปกครองกรอก
บันทึกข้อควำมยื่นกำร
ขอหนังสือส่งต่อ
นักเรียน

๓. เจ้ำหน้ำที่จัดทำหนังสือกำรส่งต่อ
นักเรียนเข้ำเรียนไปยังศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อำเภอตำมที่เสนอขอ
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

๔. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำขอ
ควำมเห็นชอบ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)
(ใช้เวลา ๑๕ นาที)
๕. เจ้ำหน้ำที่ออกเลขหนังสือส่งและส่งมอบ
หนังสือให้ผู้รับบริกำรนำไปศูนย์กำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยด้วยตนเอง
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
)
หลักฐำนประกอบ
- บัตรประจำตัวประชำชนของนักเรียนและผู้ปกครอง
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของนักเรียนและผู้ปกครอง
- หลักฐำนกำรจบของนักเรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ นำงกรรณิกำร์ รวยดี

๑๔

๘. เรื่อง กำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๒ นำที
๑. ผู้ขอยืมเงินจัดทำ
เอกสำรสัญญำกำรยืมเงิน

๒. ลงทะเบียนรับสัญญำกำรยืมเงิน
ส่งต่อผู้รับผิดชอบ
(ใช้เวลำ ๑ นำที)

๓. ตรวจสอบเงินงบประมำณ
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๔. เสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ
อนุมัติ พร้อมลงนำมในเช็ค
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๕. แจ้งผู้ขอยืมเงินรับเช็คเงินทดรอง
รำชกำร
(ใช้เวลำ ๑ นำที)
)
หลักฐำนประกอบ
- สัญญำกำรยืมเงิน
- ประมำณกำร
- หนังสือสั่งให้ไปรำชกำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงภิรมย์ ทองเสนอ

๑๕

๙. เรื่อง กำรเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลและค่ำศึกษำบุตร ให้บริกำร one stop service
ในวันอังคำรและวันพุธ
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๙ นำที

๑. ผู้รับบริกำรติดต่อขอรับ
เงินค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำ
ศึกษำบุตรเงินเดือน

๒. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๓. ผู้รับบริกำรรับเงินค่ำ
รักษำพยำบำล/ค่ำศึกษำบุตร
(ใช้เวลำ ๔ นำที)
)

หลักฐำนประกอบ
- ใบเบิกเงินค่ำศึกษำบุตร/ใบเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล
- ใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงถิรนันท์ สุวรรณวงศ์

๑๖

๑๐. เรื่อง กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือนบำนำญ
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๙ นำที
๑. ผู้ขอกรอกคำร้อง
ขอหนังสือรับรอง

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำร
(ใช้เวลำ ๑ นำที)

๓. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำ
ขอรับหนังสือรับรองเงินเดือน
(ใช้เวลำ ๕-๑๐ นำที)

๔. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำ
อนุมัติและลงนำม
(ใช้เวลำ ๑ นำที)

๕. ออกเลขหนังสือรับรอง
เงินเดือน
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

หลักฐำนประกอบ
- สลิปเงินเดือน

กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล

๑๑. เรื่อง กำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม ( ๖๕ ปี เพิ่ม )
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๒๖ นำที
๑. ผู้ขอยื่นเอกสำร
ขอรับเงินบำเหน็จ
ดำรงชีพเพิ่ม ๖๕ ปี
เพิ่ม

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำรและให้ผู้ขอ
กรอกแบบขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ
( แบบ สรจ .๓)
(ใช้เวลำ ๓ นำที)
๓. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและจัดทำ
หนังสือขอเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพ
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)
๔. บันทึกข้อมูลกำรขอรับเงินบำเหน็จดำรง
ชีพในระบบ e-pension
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)
๕. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำ
อนุมัติและลงนำม
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

๖. ออกเลขหนังสือและจัดส่งเอกสำร
ไปยังกรมบัญชีกลำง/คลังเขต ๙
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
หลักฐำนประกอบ
- สำเนำบัตรประชำชน
- สำเนำเลขบัญชีธนำคำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล

๑๗

๑๒. เรื่อง กำรขอแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
ขั้นตอนงำน

๑๘

ระยะเวลำให้บริกำร ๑ ชม.
๑. ผู้ขอยื่นเอกสำรขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิใน
บำเหน็จตกทอดเพื่อใช้
เป็นหลักทรัพย์ประกัน
กำรกู้เงิน

๒. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินรับเอกสำรและให้ผู้ขอ
- กรอกหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- กรอกแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิรับรองสิทธิ
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
(ใช้เวลำ ๑๕ นำที)

๓. เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบเอกสำรแบบกู้บำเหน็จค้ำประกัน
และเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)
หลักฐำนประกอบ ทุกรำยกำรอย่ำงละ ๒ ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของตนเองและคู่สมรส
- สำเนำทะเบียนสมรส
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรทุกคน
กรณีบุตรสมรส ให้แนบสำเนำใบทะเบียนสมรส
ด้วย
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำ
กรณีบิดำ มำรดำเสียชีวิตให้แนบสำเนำใบมรณะ
บัตรด้วย
- ผู้ขอหนังสือแสดงเจตนำ กรณีไม่ใช่ทำยำท
ตำมกฎหมำย ให้นำสำเนำทะเบียนบ้ำน
กรณีผู้ขอสมรสแล้วให้แนบสำเนำใบทะเบียน
สมรสด้วย
- กรณีเปลี่ยนกรณีชื่อตัว - ชื่อสกุล ให้แนบสำเนำ
ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ด้วย
หลักฐำนประกอบ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล

๔. บันทึกลงทะเบียนรับคำร้อง ในระบบ e-pension
และพิมพ์แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองฯ จำกระบบ
e-pension
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)

๕. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำอนุมัติและ
ลงนำม
(ใช้เวลำ ๑๕ นำที)

๖. บันทึกส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
e-pension ส่งให้คลังจังหวัด

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)

๑๙

๑๓. เรื่อง กำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์
(Pension’s Electronic Filing)
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑ วัน
๑. ผู้ขอ/เจ้ำหน้ำที่ ยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์(Pension’s )
(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)
Electronic Filing)

๒. ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลจำกผู้ขอและบันทึกข้อมูล
ในระบบบำเหน็จบำนำญ(e-pension)
ทำกำรยืนยันข้อมูลที่ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วส่งให้
กรมบัญชีกลำงผ่ำนระบบ(e-pension)
(ใช้เวลำ ๔ นำที)
๓. พิมพ์แบบขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ (แบบ 5300) จัดทำ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และสำเนำรำยละเอียดแบบขอรับในระบบ
(ใช้เวลำ ๑ วัน)

หลักฐำนประกอบ
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- เลขที่บัญชีธนำคำร
- รำยกำรที่จะนำมำลดหย่อน
ภำษี
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสมฤทัย ภิวัฒนกุล

๔. เสนอ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ พิจำรณำอนุมัติและลงนำม
(ใช้เวลำ ๑๕ นำที)

๕. บันทึกส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
e-pension ส่งให้กรมบัญชีกลำง

(ใช้เวลำ ๑๐ นำที)

๒๐

๑๔. เรื่อง กำรทำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๑๐ นำที
๑. ผู้ขอกรอกแบบคำขอมี
บัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ

๒. ตรวจสอบแบบคำขอ รูปถ่ำย วันออก
บัตร และวันหมดอำยุ
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

๓. ดำเนินกำรออกบัตรประจำตัว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ลงรหัสคุมบัตร
(ใช้เวลำ ๕ นำที)

๔. ส่งมอบบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐแก่ผู้ยื่นคำขอ
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

หลักฐำนประกอบ
- หนังสือรำชกำร
- บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรฉบับเดิม
- ภำพถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงมุกดำ อุทัยรังษี

๒๑

๑๕. เรื่อง ขอยืมทะเบียนประวัติ(ก.พ.๗) / ส่งคืน
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๔ นำที

๑. ผู้ขอแจ้งควำมประสงค์
ต่อเจ้ำหน้ำที่

๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบค้นหำทะเบียน
ประวัติและส่งมอบให้ผู้รับบริกำร
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

๓. ผู้รับบริกำรส่งมอบทะเบียนประวัติ
คืนให้เจ้ำหน้ำที่และลงลำยมือชื่อส่งคืน
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
หลักฐำนประกอบ
- ทะเบียนคุมกำรขอสำเนำ ก.พ.๗
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงมุกดำ อุทัยรังษี

๒๒

๑๖ เรื่อง กำรออกหนังสือรับรอง
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำให้บริกำร ๕ นำที

๑. ผู้ขอกรอกแบบคำขอ
หนังสือรับรอง

๒. ตรวจสอบตำแหน่ง เงินเดือน
ดำเนินกำรออกเลขที่หนังสือรับรอง
(ใช้เวลำ ๓ นำที)

๓. ออกหนังสือรับรองให้ผู้รับบริกำร
(ใช้เวลำ ๒ นำที)

หลักฐำนประกอบ
- บันทึกคำขอหนังสือรับรอง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำงมุกดำ อุทัยรังษี

๒๓

๑๗. เรื่อง กำรดำเนินกำรตำมหนังสือร้องเรียน
ขั้นตอนงำน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร ๖ วัน

๑. ผู้ขอยื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อเจ้ำหน้ำที่

๒. เจ้ำหน้ำที่รับหนังสือและเสนอต่อ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
(ใช้เวลำ ๒ นำที)
๓. เจ้ำหน้ำที่นำเสนอผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำ สั่งดำเนินกำร
(ใช้เวลำ ๑ วัน)
๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(ใช้เวลำ ๓ วัน)
๕. รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
(ใช้เวลำ ๑ วัน)
๖. แจ้งผลกำรพิจำรให้ผู้ร้องทรำบ
(ใช้เวลำ ๑ วัน)

หลักฐำนประกอบ
- หนังสือรำชกำร/ข้อร้องเรียน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
นำยปรีชำ เส็นฤทธิ์

ภำคผนวก

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ที่ 7/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคู่มือติดต่อราชการ และมาตรฐานการให้บริการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
……………………..
ด้วย สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งการดาเนินงานในตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 ตัวชี้วัดการให้บริการ
ได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี คู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการให้ บ ริก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้จัดทาคู่มือติดต่อราชการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนงานบริ ก าร จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งทบทวนคู่ มื อ ดั ง กล่ า ว จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ เผ่าภาสสกุล รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
รองประธานกรรมการ
3. นายสม พุ่มแก้ว
รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2
กรรมการ
ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
4. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
กรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร์
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2
กรรมการ
6. นางชลธิชา ปล้องบรรจง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมการ
7. นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
8. นางวนิดา เมืองแก้ว
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางผอูน ชนะสิทธิ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
10. นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
11. นางประคอง รัตนยอศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
12. นายปรีชา เส็นฤทธิ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
13. นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ

/14. นางนาตยา...

14. นางนาตยา พรหมพันธ์
15. นางธัญสินี สุกแป้น
16. นางสาวปริศนา หนูชูแก้ว
17. นางสาวรุ่งฤดี มะณี

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายณรงค์ ศรีละมุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

