คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง ไดมีการกําหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป;น
8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เป;น 7 กลุม และเพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป;นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของทุกกลุมขึ้น นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยอิงเนื้อหาและรายละเอียด ตามคูมือที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําไว โดยคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้มีรายละเอียดของ
กระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ ซึ่งไดจากกการวิเคราะหCอํานาจหนาที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกอบดวย งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานยานพาหนะ งานการ
จัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
งานประชาสัมพันธC งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ไว ณ โอกาสนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ที่ ๑๘๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง ให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ&างประจํา ลูกจ&างชั่วคราว
ปฏิบัติงานและกําหนดหน&าที่ความรับผิดชอบ
กลุ3มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
--------------------------ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได!มีคําสั่งมอบหมายให!
ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ!างประจํา ลูกจ!างชั่วคราวในสังกัดปฏิบัติหน!าที่ ตามคําสั่งสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ คําสั่งที่ ๑๘๓/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก!ไขเพิ่มเติม คําสั่งที่ ๓๕๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
เนื่องจาก มีการแต7งตั้ง โยกย!าย โอน เปลี่ยนสายงานของข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ7มอํานวยการ เพื่อให!การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ดําเนินไป
ด!วยความเรียบร!อย ต7อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก7ทางราชการ และเพื่อให!เกิดความ
เหมาะสม ครอบคลุมภารกิจ และตรงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามสายงานที่ได!รับแต7งตั้ง อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห7งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๒๔
แห7งพระราชบัญญัติระเบียบข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก!ไขเพิ่มเติม จึงแก!ไข
เพิ่มเติมคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ กลุ7มอํานวยการ ดังกล7าว ดังนี้

กลุ3มอํานวยการ
นางสุจิณล6ฎา คุยลําเจียม ตําแหน3งนักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน&าที่ผู&อํานวยการกลุ3มอํานวยการ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน วิเคราะห@สังเคราะห@ส7งเสริมพัฒนาเสนอความคิดเห็น
สรุปรายงานและให!ข!อเสนอแนะรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม เร7งรัด ดูแล แนะนํา ให!คําปรึกษา อบรม
สัมมนา แก7หน7วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และการแก!ไขปCญหาต7าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ!าหน!าที่ในกลุ7ม
อํานวยการ ดังนี้
๑.๑ ควบคุม กํากับ งานสารบรรณกลาง งานการจัดระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส@
ระบบงาน Smart Area ทั้งภายในองค@กร สถานศึกษา และหน7วยงานภายนอก
๑.๒ ควบคุม กํากับ ดูแลงานช7วยอํานวยการ ดังนี้
๑.๒.๑ งานรับ-ส7งงานในหน!าที่ราชการกรณีผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ย!าย ตาย ลาออก
๑.๒.๒ งานมอบหมายหน!าที่การงาน การจัดทําคําสั่งมอบหมายหน!าที่การงานให!
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน

-๒๑.๒.๓ งานเลขานุการผู!บริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒.๔ งานประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓ ควบคุม กํากับ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล!อม ดังนี้
๑.๓.๑ งานการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล!อม
๑.๓.๒ งานบริการอาคารสถานที่
๑.๓.๓ งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
๑.๔ ควบคุม กํากับงานยานพาหนะ ดังนี้
๑.๔.๑ การจัดหา การใช! การบํารุงรักษา การซ7อมแซมยานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับยานพาหนะส7วนกลาง
๑.๕ ควบคุม กํากับ การจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑.๕.๑ งานการประชุมผู!อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
๑.๕.๒ งานการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๑.๕.๓ งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๕.๔ งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS/ARS)
๑.๕.๕ งานควบคุมภายใน
๑.๖ ควบคุม กํากับ งานประสานงาน ทั้งหน7วยงานภายในและหน7วยงานภายนอก
๑.๗ ควบคุม กํากับ งานประชาสัมพันธ@ ดังนี้
๑.๗.๑ งานการสร!างเครือข7ายการประชาสัมพันธ@ทั้งภายในและภายนอกองค@กร
๑.๗.๒ งานเผยแพร7 ข!อมูล ข7าวสารของหน7วยงานต7อสาธารณชน
๑.๘ ควบคุม กํากับ งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. งานการจัดทําและรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส7วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายบุญเทียม ชัยสงค6 ตําแหน3งนักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ มีหน&าที่ ดังนี้
๑. งานการออกคําสั่ง ประกาศ การออกเลขที่เกียรติบัตร การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข!อง
๒. งานประชุมผู!บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต ๒
๓. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพการให!บริการ
- งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. งานอนุโมทนา การจําหน7ายสิ่งของและการจําหน7ายของที่ระลึก
๕. งานประสานส7งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๖. การประเมินความพึงพอใจของผู!ใช!บริการและผู!มีส7วนได!ส7วนเสีย
๗. ปฏิบัติงานแทน จ.ส.อ.วัฒนา ชัยจันทร6 กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการหรือไม7อาจปฏิบัติราชการได!
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย

-๓จ.ส.อ. วัฒนา ชัยจันทร6 ตําแหน3ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ ตําแหน3งเลขที่ อ ๔ มีหน&าที่ดังนี้
๑. การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการมาปฏิบัติราชการของข!าราชการ ลูกจ!างประจําและ
ลูกจ!างชั่วคราว
๒. การดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการของ
ข!าราชการ ลูกจ!างประจําและลูกจ!างชั่วคราว
๓. การดําเนินการเกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห@ช7วยเหลือในการขอรับบริจาค การขอความ
ร7วมมือช7วยเหลือกับหน7วยงานอื่น งานกฐินพระราชทาน
๔. งานรับ-ส7งไปรษณีย@ การบรรจุหีบห7อเอกสาร พัสดุภัณฑ@ต7างๆ นําส7งหนังสือราชการ พัสดุ
คุรุภัณฑ@ จากทุกกลุ7มงานในสังกัด ที่เกี่ยวข!อง
๕. งานประเพณีราชพิธีและรัฐพิธี ดําเนินการเกี่ยวกับงานประเพณี วันสําคัญเกี่ยวกับชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย@ และการส7งเสริมประเพณีต7างๆ ทั้งส7วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2
และหน7วยงานอื่นที่เกี่ยวข!อง
๖. งานการรายงานกรณีการเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ในโรงเรียนหรือหน7วยงานที่เกี่ยวข!อง
๗. งานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการและการอยู7เวรยามรักษาการณ@หน7วยงาน
๘. ปฏิบัติงานแทน นายบุญเทียม ชัยสงค6 กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการหรือไม7อาจปฏิบัติราชการได!
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางสาวณัฐธยาน6 สิงหศิริ ตําแหน3งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตําแหน3งเลขที่ อ ๓ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่หัวหน!างานสารบรรณ
๒. งานระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑. การศึกษาวิเคราะห@สภาพปCจจุบัน ปCญหา การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน7วยงานเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒.๒ การวิเคราะห@ความเสี่ยงของการดําเนินงาน
๒.๓ กําหนดปCจจัยความเสี่ยงและการจัดลําดับความเสี่ยงในการดําเนินงาน
๒.๔ กําหนดมาตรการในการปUองกันความเสี่ยงในแต7ละปCจจัยความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของทุกหน7วยงานในสังกัด
๒.๕ การดําเนินการแต7งตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการควบคุม
ภายในของหน7วยงานให!สอดคล!องกับสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ7นดินที่กําหนดไว! และการรายงานผลการ
ดําเนินงานการควบคุมภายใน
๓. งานการประชุมข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๔. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการสวัสดิการต7าง ๆ
ของหน7วยงานอื่นและธนาคาร ดังนี้
- การออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ7านสิทธิตามแผนงานและโครงการของ
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห@ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!อง
- การดําเนินการส7งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคากรทาง
การศึกษาในสังกัดในการตรวจสุขภาพประจําปV
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการให!ความร7วมมือในการฝXกงานของนักเรียนนักศึกษา
๖. งานขอความร7วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

-๔๗. งานบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติข!อมูลข7าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๘. ปฏิบัติงานแทน นายบุญเทียม ชัยสงค6 กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่
ราชการได!
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางสุนันท6 ภูอากิจ ตําแหน3งเจ&าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ตําแหน3งเลขที่ อ ๖๒ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่งานช7วยอํานวยการ และทําหน!าที่เลขานุการผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. งานการรับ-ส7งงานในหน!าที่ราชการกรณีผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ย!าย ตาย
ลาออก เกษียณอายุราชการ
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส7งงานในหน!าที่ราชการระหว7างผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได!รับคําสั่งแต7งตั้ง ย!ายไปดํารงตําแหน7ง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับผู!อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ย!ายมาดํารงตําแหน7งหรือผู!รักษาราชการแทนผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.. งานเลขานุการผู!บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ดําเนินการประสาน ส7งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู!อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให!เปYนไปด!วยความถูกต!อง รวดเร็ว สะดวกและทันต7อเหตุการณ@
๔.๒ ดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต!องของเอกสาร หนังสือราชการ แฟUมงาน
การบันทึกข!อวินิจฉัย หากมีข!อผิดพลาดให!ส7งคืนเจ!าของเรื่องเพื่อแก!ไขก7อนนําเสนอผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลงนามหรือพิจารณา
๔.๓ งานการติดต7อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข!องในการเดินทางไปราชการของ
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช7น ค7าพาหนะ การเดินทาง ที่พัก การเขียนรายงานการเดินทางไป
ราชการ การยืมเงินไปราชการ การจดบันทึกและจัดทําตารางการนัดหมายการไปราชการและการประสานกับ
หน7วยงานที่เกี่ยวข!องกับการไปราชการ และการจัดทําสรุปการรายงานไปราชการของผู!อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๔.๔ งานการประชุมภายในของผู!อํานวยการกลุ7ม/หน7วย/ศูนย@ และรองผู!อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๔.๕ งานการดําเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช!า ข7าว สพฐ.”
๕.. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายชัยณรงค6 ป@นะถา ลูกจ&างประจํา ตําแหน3งพนักงานธุรการ ส ๔ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช!รถยนต@ส7วนกลาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข!องดังนี้
- การขอเบิกจ7ายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต@ส7วนกลาง
- การขออนุมัติซ7อมบํารุง รถยนต@ส7วนกลาง
- การจัดทําทะเบียนควบคุมการใช!รถยนต@ส7วนกลาง การขอจดทะเบียนและต7อทะเบียน
ประกันภัย รถยนต@ส7วนกลาง
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล!อม งานปรับปรุงภูมิทัศน@ ซ7อมบํารุง
สาธารณูปโภค ห!องประชุม ห!องน้ําห!องส!วม การขอใช!อาคารสถานที่ ห!องประชุมต7าง ๆ
๓. งานกิจกรรม ๕ ส.
๔. งานให!กู!ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อแก!ไขปCญหาหนี้สินข!าราชการครู

-๕๕. งานมาตรการประหยัดพลังงานค7าไฟฟUา น้ํามันเชื้อเพลิง ประปา และการรายงานข!อมูลใน
ระบบ E-Report ของกระทรวงพลังงาน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายอุดมพงษ6 สะวิสัย ลูกจ&างประจํา ตําแหน3งช3างไฟฟBา ช ๔ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบรถยนต@ส7วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๒๐๐๐ หนองคาย
๒. ปฏิบัติหน!าทีพ่ นักงานขับรถยนต@ส7วนกลางในการไปราชการของข!าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด

๓. ตรวจสอบสภาพรถยนต@ส7วนกลาง ดูแลรักษาความสะอาดให!พร!อมใช!งานอยู7เสมอ
๔. เสนอการซ7อมบํารุงหากตรวจพบสภาพเสื่อมของรถยนต@ส7วนกลาง
๕. ปฏิบัติงานแทน นายไพเราะ ชนชนะกุล และนายตุง สรรพวิเศษ กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ
หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายไพเราะ ชนชนะกุล ลูกจ&างประจํา ตําแหน3งช3างไฟฟBา ช ๔ มีหน!าที่ ดังนี้
๑. รับผิดชอบรถยนต@ส7วนกลางหมายเลขทะเบียน นค ๑๐๑๙ หนองคาย, นค ๑๓๒๔ หนองคาย
๒. ปฏิบัติหน!าทีพ่ นักงานขับรถยนต@ส7วนกลางในการไปราชการของข!าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด

๓. ตรวจสอบสภาพรถยนต@ส7วนกลาง ดูแลรักษาความสะอาดให!พร!อมใช!งานอยู7เสมอ
๔. เสนอการซ7อมบํารุงหากตรวจพบสภาพเสื่อมของรถยนต@ส7วนกลาง
๕. ปฏิบัติงานแทน นายอุดมพงษ6 สะวิสัย และนายตุง สรรพวิเศษ กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ
หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายชัชวาล รูปขันธ6 ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งเจ&าหน&าที่บันทึกข&อมูล มีหน!าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่เปYนเจ!าหน!าที่สารบรรณกลางและธุรการกลุ7มอํานวยการ
๒. ดําเนินการตรวจสอบหนังสือราชการที่จัดส7งจากหน7วยงานอื่นผ7านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส@ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน Smart Area หนังสือที่ส7งมาจาก
ระบบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (ระบบ E-Office ศธจ.หนองคาย PMSS สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดหนองคาย) ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนังสือ/จดหมายจากหน7วยงานอื่น ก7อนนําเสนอ
ผู!อํานวยการกลุ7ม หรือรองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ควบคุมดูแล เพื่อพิจารณามอบหมายให!
ดําเนินการต7อไป
๓. ดําเนินการลงทะเบียนรับ-ส7งหนังสือราชการของหน7วยงานโดยใช!โปรแกรมระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา Smart Area
๔. งานการแจ!งเวียนหนังสือราชการ และการสําเนาหนังสือราชการ กฎ ระเบียบ คําสั่ง
เพื่อแจ!งเวียนหนังสือราชการให!บุคลากรในกลุ7มอํานวยการทราบและดําเนินการ
๕. ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ@ งานบริการเผยแพร7กิจกรรมและข!อมูลข7าวสารของหน7วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด การจัดปUายนิเทศ/นิทรรศการ แผนภูมิ การจัดทําเอกสารและสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข!องในการ
ประชาสัมพันธ@

-๖๖. ปฏิบัติงานแทน นางสาวณัฐธยาน6 สิงหศิริ กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติ
หน!าที่ราชการได!
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางสาวมัทธิดา พงษ6สุวรรณ6 ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งเจ&าหน&าที่บันทึกข&อมูล มีหน&าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่เจ!าหน!าที่ประชาสัมพันธ@
๒. งานบริการด!านข!อมูลข7าวสาร การจัดทําเอกสารและสื่ออื่นเพื่อเผยแพร7 การจัดให!มีศูนย@บริการข!อมูล
ข7าวสาร
๓. งานสร!างเครือข7ายการประชาสัมพันธ@ การจัดทําข7าวประชาสัมพันธ@ ของสํานักงานรวมถึงการ
ประสานงานกับหน7วยงานอื่น สื่อมวลชน หนังสือพิมพ@ โทรทัศน@ วารสารและสื่อต7างๆตามความเหมาะสม
๔. งานเผยแพร7ประชาสัมพันธ@ข!อมูลข7าวสาร การประกวดแข7งขันต7างๆ การจัดปUายนิเทศ แผนภูมิ เพื่อ
เผยแพร7กิจกรรมและผลงานสําคัญ การประชุมสัมมนาของสํานักงานหรือโรงเรียนในสังกัด
๕. ดําเนินการประสาน ส7งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให!เปYนไปด!วยความถูกต!อง รวดเร็ว สะดวกและทันต7อเหตุการณ@
๖. งานการติดต7อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข!องในการเดินทางไปราชการของผู!อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เช7น ค7าพาหนะ การเดินทาง ที่พัก การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ การยืมเงินไปราชการ
การจดบันทึกและจัดทําตารางการนัดหมายการไปราชการและการประสานกับหน7วยงานที่เกี่ยวข!องกับการไป
ราชการ และการจัดทําสรุปการรายงานไปราชการของผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๗. งานการประชุมภายในของผู!อํานวยการกลุ7ม/หน7วย/ศูนย@ และรองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๘. งานการดําเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช!า ข7าว สพฐ.”
๙. ปฏิบัติงานแทน นางสุนันท6 ภูอากิจ กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายธีระพงษ6 สังข6หลอด ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งเจ&าหน&าที่บันทึกข&อมูล มีหน!าที่ ดังนี้
๑. งานเลขานุการผู!บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ดําเนินการประสาน ส7งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให!เปYนไปด!วยความถูกต!อง รวดเร็ว สะดวกและทันต7อเหตุการณ@
๑.๒ งานการติดต7อประสานงานเรื่องที่เกี่ยวข!องในการเดินทางไปราชการของผู!อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช7น ค7าพาหนะ การเดินทาง ที่พัก การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ การยืม
เงินไปราชการ การจดบันทึกและจัดทําตารางการนัดหมายการไปราชการและการประสานกับหน7วยงานที่เกี่ยวข!อง
กับการไปราชการ และการจัดทําสรุปการรายงานไปราชการของผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. งานการประชุมภายในของผู!อํานวยการกลุ7ม/หน7วย/ศูนย@ และรองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๓. งานการดําเนินการเกี่ยวกับประชุมทางไกล “พุธเช!า ข7าว สพฐ.”
๔. งานบริการด!านข!อมูลข7าวสาร การจัดทําเอกสารและสื่ออื่นเพื่อเผยแพร7ประชาสัมพันธ@ข!อมูลข7าวสาร
การประกวดแข7งขันต7างๆ การจัดปUายนิเทศ แผนภูมิ เพื่อเผยแพร7กิจกรรมและผลงานสําคัญ การประชุมสัมมนาของ
สํานักงานหรือโรงเรียนในสังกัด

-๗๕. ปฏิบัติงานแทน นางสวมัทธิดา พงษ6สุวรรณ6 กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่
ราชการได!
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายตุง สรรพวิเศษ ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งพนักงานขับรถยนต6 มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่พนักงานขับรถยนต@ส7วนกลางสําหรับผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ และข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเดินทางไปราชการ
๒. ตรวจเช็ค รักษา ทําความสะอาด รถยนต@ส7วนกลางเพื่อให!พร!อมใช!งานอยู7เสมอ หากชํารุดเสียหายให!
แจ!งผู!เกี่ยวข!องทราบ
๓. ปฏิบัติงานแทน นายอุดมพงษ6 สะวิสัย กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางแวววิมล ศรีเมยดง ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งแม3บ&าน(พนักงานทําความสะอาด) มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห!องประชุมต7าง ๆ ห!องน้ํา ห!องส!วม มุมบริการกาแฟและมุม
หนังสือบริการข!อมูลข7าวสาร และบริเวณโดยรอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห!องทํางานผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต ๒
๓. ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาอุปกรณ@งานครัว ให!สะอาดเรียบร!อยสวยงาม พร!อมใช!งานอยู7เสมอ
๔. งานช7วยดําเนินการในการจัดประชุมต7าง ๆ การจัดอาหารว7างและเครื่องดื่มสําหรับผู!เข!าประชุม
๕. อํานวยความสะดวกต7อผู!มาใช!บริการอาคารหอประชุมทุกแห7งทุกห!อง ที่ใช!ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต7าง ๆ
๖. ปฏิบัติงานแทน นางสาวสุจิตรา สมบูรณ6 กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการ
ได!
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางสาวสุจิตรา สมบูรณ6 ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งแม3บ&าน(พนักงานทําความสะอาด) มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห!องประชุมต7าง ๆ ห!องน้ํา ห!องส!วม มุมบริการกาแฟและมุม
หนังสือบริการข!อมูลข7าวสาร และบริเวณโดยรอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. ดูแลรักษาความสะอาดห!องทํางานผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต ๒
๓. ควบคุมดูแลการจัดเก็บรักษาอุปกรณ@งานครัว ให!สะอาดเรียบร!อยสวยงาม พร!อมใช!งานอยู7เสมอ
๔. งานช7วยดําเนินการในการจัดประชุมต7าง ๆ การจัดอาหารว7างและเครื่องดื่มสําหรับผู!เข!าประชุม
๕. อํานวยความสะดวกต7อผู!มาใช!บริการอาคารหอประชุมทุกแห7งทุกห!อง ที่ใช!ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต7าง ๆ
๖. ปฏิบัติงานแทน นางแวววิมล ศรีเมยดง กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย

-๘นายสามารถ ไตรฆ&อง ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งนักการภารโรง มีหน!าที่ ดังนี้
๑. เปiด-ปiด อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ทําความสะอาดภายในและ
ภายนอกอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒
๒. เปiด-ปiด ไฟฟUา ประปา เครื่องใช!ไฟฟUาต7าง ๆ ภายในสํานักงานให!เปYนไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของหน7วยงาน
๓. สํารวจ ตรวจสอบ และดูแลน้ําดื่ม น้ําใช! ภายในสํานักงาน
๔. ดูแลรักษาความสะอาดห!องน้ําห!องส!วมบริเวณด!านหลังหอประชุมพิสัยสรเดช
๕. ดูแลและบํารุงรักษา รดน้ํา พรวนดินไม!ดอกไม!ประดับบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงาน ตกแต7งไม!
ดอกไม!ประดับให!มีความสวยงามอยู7เสมอ
๖. อํานวยความสะดวกต7อผู!มาใช!บริการอาคารหอประชุมทุกแห7งทุกห!อง ที่ใช!ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต7าง ๆ
๗. ปฏิบัติงานแทน นางแวววิมล ศรีเมยดง กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นายอุทัย พรมเทศ ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งยาม มีหน&าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ@ต7าง ๆ ในช7วงเวลา
กลางวัน ๓ วัน และช7วงเวลากลางคืน ๓ คืน สลับกันไปจนครบเดือน (สลับผลัดทุก ๆ ๓ วัน) เวรกลางวันตั้งแต7เวลา
๐๗.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. เวรกลางคืนตั้งแต7เวลา ๑๖.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น.ของวันใหม7 และจะต!องส7งมอบเวรผลัดไปก7อน
ออกเวรผลัดปCจจุบันทุกครั้ง
๒. ตรวจสอบความเรียบร!อยรอบบริเวณอาคารสํานักงานและภายในอาคาร รวมถึงทรัพย@สินของสํานักงาน
และอาคารประกอบ
๓. กรณีมาปฏิบัติหน!าที่เวรกลางวัน ให!ปฏิบัติหน!าที่เพิ่มเติมโดยการรถน้ํา พรวนดิน ตัดตกแต7งกิ่งต!นไม!
ดูแลบํารุงรักษาสวนไม!ดอกไม!ประดับบริเวณโดยรอบแท7นพระพุทธรูป เสาธงถึงบริเวณขอบรั้วรอบสระน้ํา หน!า
ประตูทางเข!า เก็บกวาดขยะรอบ ๆ บริเวณและนําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมให!สะอาดเรียบร!อย ทุกวัน
๔. กรณีที่มาปฏิบัติหน!าที่เวรกลางวัน ให!รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารหอประชุมสุนทรธรรมธาดา ลานจอด
รถ ลานด!านหน!าหอประชุม ศาลา และหอประชุมพิสัยสรเดช ดูแล เปiด-ปiด ทําความสะอาดภายในและภายนอก
อาคารให!มีความสะอาดสวยงามพร!อมใช!งานเสมอ
๕. กรณีอยู7เวรกลางคืนให!ปiดประตูหน!าต7างเครื่องใช!ไฟฟUาทุกชนิดของสํานักงาน ในเวลา ๑๘.๐๐ น.
ตรวจสอบปลั๊กและอุปกรณ@เครื่องใช!ไฟฟUาทุกชนิดให!มีความปลอดภัย และเปYนไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของหน7วยงาน และเปiดหน!าต7างประตูสํานักงานเวลา ๐๖.๐๐ น. ทุกวัน
๖. บันทึกเหตุการณ@ประจําวันในการปฏิบัติหน!าที่เวรยามทุกครั้ง เพื่อเสนอผู!บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ต7อไป
๗. อํานวยความสะดวกต7อผู!มาใช!บริการอาคารหอประชุมทุกแห7งทุกห!อง ที่ใช!ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต7าง ๆ
๘. ปฏิบัติงานแทน นายสุทัศน6 ทับทอง กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย

-๙นายสุทัศน6 ทับทอง ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งยาม มีหน&าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน!าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และครุภัณฑ@ต7าง ๆ ในช7วงเวลา
กลางวัน ๓ วัน และช7วงเวลากลางคืน ๓ คืน สลับกันไปจนครบเดือน (สลับผลัดทุก ๆ ๓ วัน) เวรกลางวันตั้งแต7เวลา
๐๗.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. เวรกลางคืนตั้งแต7เวลา ๑๖.๓๐ น.-๐๘.๓๐ น.ของวันใหม7 และจะต!องส7งมอบเวรผลัดไปก7อน
ออกเวรผลัดปCจจุบันทุกครั้ง
๒. ตรวจสอบความเรียบร!อยรอบบริเวณอาคารสํานักงานและภายในอาคาร รวมถึงทรัพย@สินของสํานักงาน
และอาคารประกอบ
๓. กรณีมาปฏิบัติหน!าที่เวรกลางวัน ให!ปฏิบัติหน!าที่เพิ่มเติมโดยการรถน้ํา พรวนดิน ตัดตกแต7งกิ่งต!นไม!
ดูแลบํารุงรักษาสวนไม!ดอกไม!ประดับบริเวณโดยรอบแท7นพระพุทธรูป เสาธงถึงบริเวณขอบรั้วรอบสระน้ํา หน!า
ประตูทางเข!า เก็บกวาดขยะรอบ ๆ บริเวณและนําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมให!สะอาดเรียบร!อย ทุกวัน
๔. กรณีที่มาปฏิบัติหน!าที่เวรกลางวัน ให!รับผิดชอบดูแลรักษาอาคารหอประชุมสุนทรธรรมธาดา ลานจอด
รถ ลานด!านหน!าหอประชุม ศาลา และหอประชุมพิสัยสรเดช ดูแล เปiด-ปiด ทําความสะอาดภายในและภายนอก
อาคารให!มีความสะอาดสวยงามพร!อมใช!งานเสมอ
๕. กรณีอยู7เวรกลางคืนให!ปiดประตูหน!าต7างเครื่องใช!ไฟฟUาทุกชนิดของสํานักงาน ในเวลา ๑๘.๐๐ น.
ตรวจสอบปลั๊กและอุปกรณ@เครื่องใช!ไฟฟUาทุกชนิดให!มีความปลอดภัย และเปYนไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของหน7วยงาน และเปiดหน!าต7างประตูสํานักงานเวลา ๐๖.๐๐ น. ทุกวัน
๖. บันทึกเหตุการณ@ประจําวันในการปฏิบัติหน!าที่เวรยามทุกครั้ง เพื่อเสนอผู!บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ต7อไป
๗. อํานวยความสะดวกต7อผู!มาใช!บริการอาคารหอประชุมทุกแห7งทุกห!อง ที่ใช!ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาและการจัดเลี้ยงในโอกาสต7าง ๆ
๘. ปฏิบัติงานแทน นายอุทัย พรมเทศ กรณีไม7อยู7 ลา ไปราชการ หรือไม7อาจปฏิบัติหน!าที่ราชการได!
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย
นางสาวสมัญญา ธารเอี่ยม ลูกจ&างชั่วคราว ตําแหน3งเจ&าหน&าที่ ฌส.คบ. มีหน!าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเปYนเจ!าหน!าที่ ฌส.คบ.
๒. ปฏิบัติงานสวัสดิการ (งานฌาปนกิจสงเคราะห@ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ฌส.คบ.)
๓. จัดทําทะเบียนสมาชิกและตรวจสอบรายละเอียดจํานวนสมาชิก ฌส.คบ. ให!เปYนปCจจุบัน
๔. ประชาสัมพันธ@และรับสมัครสมาชิกใหม7 กรณีการบรรจุข!าราชการใหม7
๕. แจ!งสมาชิกที่ย!ายไปสังกัดหน7วยงานอื่นให!เข!าใจเกี่ยวกับการรักษาสภาพการเปYนสมาชิก
๖. ประสานหน7วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการหัก และนําส7งเงินของสมาชิก ได!แก7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เพื่อจัดเก็บเงินช7วยเหลือสมาชิกกรณีมีสมาชิกถึงแก7กรรม
๗. ดําเนินการเบิกจ7ายเงินช7วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก7กรรม
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได!รับมอบหมาย

-๑๐ให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ!างประจํา และลูกจ!างชั่วคราวทุกราย ปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานคําสั่งของผู!บังคับบัญชาและผู!ได!รับมอบหมายที่ปฏิบัติหน!าที่ผู!อํานวยการกลุ7ม
อย7างเคร7งครัด และให!ลงเวลาปฏิบัติราชการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ เพื่อประโยชน@สูงสุดต7อราชการ และให!ผู!มาขอ
รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
๓. ปฏิบัติงานให!สอดคล!องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ@ เปUาหมาย และนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ให!ยึดถือเปUาหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ@ของสํานักงานเปYน
กรอบการดําเนินงาน
๔. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเองอย7างสม่ําเสมอ และพัฒนาตนเองให!มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงเทคนิคในการปฏิบัติงานให!มีความรวดเร็ว สะดวก ประหยัด และถูกต!องตามกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับ
๕. มีความรักสามัคคีในองค@กรและมีจิตเปYนสาธารณะในการทํางานเปYนทีม
ทั้งนี้ ตั้งแต7วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอํานวย ทิพย@กําจร)
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
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สวนที่ 1
บทนํา
แนวคิด
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร
องคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ อํานาจ หนาที่ ไดอยาง
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแก
สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานสํานักงาน
2. เพื่อใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณชน กอใหเกิดความรู ความเขาใจการดําเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใส และศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบขาย/ภารกิจ
1. งานสารบรรณ
1.1. งานรับ-สงหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

1

2. งานชวยอํานวยการ
2.1 งานรับ-สงงานในหนาที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหนาที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสํานักงาน
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ
5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งานประสานงาน
7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
7.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของ
8. งานประชาสัมพันธ
8.1 งานสรางเครือขายประชาสัมพันธ
8.2 งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

ขอบขายภารกิจงานตามอํานาจหนาที่
กลุมอํานวยการ
งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งานชวยอํานวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหาร

1.
2
3
4
5

งานรับ-สงหนังสือราชการ
งานการจัดทําหนังสือราชการ
งานจัดเก็บหนังสือราชการ
งานการยืมหนังสือราชการ
งานการทําลายหนังสือราชการ

1. งานรับสงงานในหนาที่ราชการ
2. งานมอบหมายหนาที่การงาน
3. งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานประชุมภายในสํานักงาน

1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
3. งานมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. งานคํารับรองปฏิบัติราชการ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอํานาจหน้าที
กลุ่มอํานวยการ (ต่อ)

งานการประสานงาน

งานการประสานงานภายในและภายนอกสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ

งานประชาสัมพันธ

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

1. งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา)
3. งานเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวของ

1. งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
2. งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

สวนที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
: งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต การรับ - สง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ
การทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุมอํานวยการ
4. คําจํากัดความ
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่พิมพดีด เจาหนาที่ธุรการ เจาพนักงานธุรการ
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไมสามารถเปดเผยได
“กลุม” หมายถึง - กลุมอํานวยการ
- กลุมบริหารงานบุคคล
- กลุมนโยบายและแผน
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
- กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
“หนวย” หมายถึง หนวยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย และระบบ e-Filing
“ผอ.กลุม” หมายถึง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานรับ - สงหนังสือราชการ
5.1.1 งานรับหนังสือราชการ
(1) เจาหนาที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหนวยงานของรัฐและเอกชน สวนราชการ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ
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(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไมถูกตอง สงคืนเจาของหนวยงาน
- กรณีถูกตอง นําเสนอเพื่อดําเนินการโดยเสนอใหหัวหนากลุมงานบริหาร
ทั่วไป วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจําแนกประเภทเอกสารใหเจาหนาที่ธุรการทุกคน
ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- จัดสงใหกลุม/หนวย ตางๆ
- หัวหนากลุมงาน นําเสนอผูบริหาร /ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแลวนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เจาหนาที่ธุรการบันทึกคําสั่งการของผูบริหาร/ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- สงเรื่องใหกลุม / หนวย และผูที่เกี่ยวของ
(3) ใหบริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
5.1.2 การสงหนังสือราชการ
(1) เจาหนาทีส่ ารบรรณกลาง ตรวจความถูกตองของหนังสือที่กลุม/หนวยตางๆ สงมา
เพื่อออกเลขที่หนังสือ
(2) กรณีตรวจแลวไมถูกตอง สงคืนเจาของเรื่อง กลุม/หนวย
(3) กรณีตรวจแลวถูกตอง นําหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และประทับตราชื่อผูลงนาม
(4) แสกนสําเนาหนังสือลงเครื่องดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเก็บไวในแผน Disk file
(5) สงสําเนาคืนเจาของเรื่อง กลุม/หนวย
(6) สงหนังสือราชการดวยทางไปรษณีย และระบบอิเล็กทรอนิกส
(7) บริการตอบคําถาม/คนหาคําถามทะเบียนหนังสือสงออก
5.1.3 งานการจัดทําหนังสือราชการ
(1) ผูรับผิดชอบ/เจาหนาที่ดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือ
รูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

(2) จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว จํานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสําเนา
ไวที่เจาของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ตนฉบับจัดสงออกไปยังผูที่เกี่ยวของ
(3) ผูรับผิดชอบ/เจาหนาที่ของเรื่องรับงานที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง ถาไมถูกตองใหดําเนินการแกไข ถาถูกตองแลวใหเสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามลําดับขั้น
(4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแลวสารบรรณกลาง
ทําการออกเลขที่หนังสือสงโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส /เลขที่คําสั่ง แลวแตกรณีและสงคูฉบับคืน
เจาของเรื่อง
5.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
(1) การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บ ใหเหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและ
ไมมีอะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก
(3) การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา
อายุการเก็บหนังสือ
(1) โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแต หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว
และเปนคูสําเนาที่มีตนเ รื่องจะคนไดจากที่อื่น ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป
(2) หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําให
เก็บไวไมนอยกวา 1 ป
(3) หนังสือที่ตองการสงวนเปนความลับ หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี ใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น
(4) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร หรือเรื่องที่ตองใชสําหรับศึกษาคนควาใหเก็บไว
ตลอดไป
5.1.5 งานการยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเปนการยืมหนังสือที่สงเก็บแลว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผูขอยืมยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดพรอมแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชใน
ราชการใด โดยจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ
(2) เจาหนาที่รวบรวมคําขอพรอมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผูบริหารของสํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

9

(3) ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไมอยางไร
(4) แจงผลการพิจารณาใหผูขอยืมตามที่ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งการ
(5) ดําเนินการตามผลการสั่งการตอไป
(6) เจาหนาที่จัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
หมายเหตุ
1) กรณีการยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา
สวนราชการ ระดับกองขึ้นไป
2) กรณีการยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน
หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป
5.1.6. งานการทําลายหนังสือราชการ
(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปปฏิทิน) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือ
และจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สํารวจหนังสือเพื่อทําลายควรทําอยางนอยปละ 1 ครั้ง)
(2) แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 2367/2546 เรื่อง การมอบอํานาจการทําลายหนังสือ ปกติประกอบดวย ประธานกรรมการ
กรรมการ 2 คน ตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึน้ ไป โดย คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย ตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และ
ควรขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวเมื่อใดในชองการพิจาณา
3) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหกรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชองการพิจารณา
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นขัดแยงของ
คณะกรรมการ (ถามี) ตอผูบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(3) จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลาย เพื่อเสนอผูบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้
1) ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือไวกอน
2) ถาเห็นวาเรื่องใดควรทําลายได ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ ใหความเห็นชอบ
10
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(4) สงบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ
หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตหนังสือราชการประเภทที่ไดขอทํา
ความตกลงกับกองจดหมายเหตุแหงชาติไวแลว
(5) กองจดหมายเหตุแหงชาติเห็นชอบ หรือ ไมแจงภายใน 60 วัน นับแตวันที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดสงเรื่อง ใหถือวาใหความเห็นชอบแลว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทําลายหนังสือได
(6) ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเปนเศษกระดาษ โดยมิให
หนังสือนั้นอานเปนขอความได แลวนําเงินที่ไดจากการขาย สงเปนเงินรายไดแผนดิน
(7) เมื่อทําลายเรียบรอยแลว เสนอรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานรับหนังสือราชการ
รับเอกสาร
หนวยงานเจาของเรื่อง

ถูกตอง
(กรณีหนังสือลับ)

รอง ผอ.เสพท. พิจารณาระบุกลุมที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ/
สิ่งที่สงมาดวย/รายละเอียดอื่น

ไมถูกตอง

ถูกตอง
(กรณีหนังสือปกติ)
ไมสามารถระบุกลุม/
ผูรับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

ผอ.กลุมพิจารณาระบุกลุมที่รับผิดชอบ

ถูกตอง (กรณีหนังสือปกติ)

สงเรื่องใหกลุมที่รับผิดชอบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.2 งานสงหนังสือราชการ
กลุม/เจาของเรื่อง

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ
ที่กลุมตาง ๆ สงมาเพื่อออกเลขที่
หนังสือ/การลงนามและ
ประทับตราผูลงนาม
ถูกตอง

เก็บสําเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดยเก็บเขา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสหรือสแกน
เก็บไวในรูปแผนซีดี)

สงหนังสือราชการ

6.3 งานการจัดทําหนังสือราชการ
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ออกเลขที่หนังสือสงดวยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

6.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ

6.5 งานการยืมหนังสือราชการ
- จัดทําหลักเกณฑและวิธีการใหยืมหนังสือ
- ทําทะเบียนการยืมเอกสาร / หนังสือ
ผูขอยืมกรอกรายละเอียดในเอกสารการ
ขอยืมและลงนามขอยืม
ไมถูกตอง

ถูกตอง

รอง ผอ.สพป/สพม
พิจารณา

ถูกตอง

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หนังสือที่ขอยืม

ผอ.สพป./สพม อนุมัติใหยืม

ถูกตอง

-บันทึกรายละเอียดการใหยมื เอกสาร/หนังสือ
- บันทึกรายละเอียดการสงคืนเอกสาร/
หนังสือทีย่ ืม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.6 งานการทําลายหนังสือราชการ
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ

ไมเห็นชอบ/ แกไข

ผอ.สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ

คัดแยกประเภทหนังสือที่ครบอายุการจัดเก็บ

จัดทําบัญชีและรายละเอียดหนังสือที่จะทําลาย

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
บัญชีหนังสือที่จะทําลาย

เห็นชอบ
- ดําเนินการทําลายหนังสือ
- รายงานผลการทําลายหนังสือ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ทะเบียนสงหนังสือราชการ
7.2 ทะเบียนสงเอกสารลับ
7.3 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.4 ทะเบียนรับเอกสารลับ
7.5 แบบฟอรมหนังสือราชการภายนอก
7.6 แบบฟอรมหนังสือราชการภายใน
7.7 แบบฟอรมระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
7.8 ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ
7.9 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.10 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ
7.11 แบบขอยืมหนังสือราชการ
7.12 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม
7.13 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.14 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทําลาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
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สงมอบงานให
ผูรับผิดชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

จนท.สงงานใหกลุมงานที่รับผิดชอบ

เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพิจารณา กรณี
หนังสือราชการนั้นก้ํากึ่งกันระหวางงานของกลุมตางๆ

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

เอกสารอางอิง :
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

5.

4.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
เจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือราชการเบื้องตน วาเปนหนังสือ
ราชการปะเภทใด มาจากบุคคล สวนราชการใด มีสิ่งทีส่ งมาดวย
ตรวจสอบหนังสือ
หรือไม
2.
กรณีหนังสือปกติ รองผอ. สพท. จําแนก หนังสือราชการตาม
ภาระงานของกลุมตางๆ
จําแนกหนังสือราชการ
กรณีหนังสือลับ ผอ. สพท. จําแนก หนังสือราชการตาม ภาระ
งานของกลุมตางๆ
3.
เจาหนาที่ บันทึกขอมูล ลงทะเบียนหนังสือเขาระบบสารบรรณ
ลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส

การตัดสินใจ

5 นาที

10 นาที

จนท.
ธุรการกลุม

จนท.
สารบรรณ
กลาง
จนท.
ธุรการ

รองผอ.สพท
ผอ.สพท

ผูรับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความถูกตองในการมอบ
งานใหปฏิบัติ

ความถูกตองในการแยก
หนังสือแตละประเภท

10 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

มาตรฐานคุณภาพงาน
ความถูกตองในการรับ
เอกสาร

เวลาดําเนินการ
5 นาที

รหัสเอกสาร : ……………………………..

หมายเหตุ
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สงหนังสือราชการ

สงสําเนาคูฉบับ
เจาหนาที่สงหนังสือราชการดวยทางไปรษณีย และระบบ
อิเล็กทรอนิกส

เจาหนาทสงหนังสือราชการสําเนาคูฉบับใหเจาของเรื่องเดิมและ
เก็บไวสารบรรณกลาง

เอกสารอางอิง :
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

4.

3.

การตัดสินใจ

1 นาที

1 นาที/เรื่อง

ชื่องาน : การสงหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการรับหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
-เจาหนาที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกตองของหนังสือที่กลุม/
1 นาที
หนวยตาง ๆ สงมาเพื่อออกเลขทีห่ นังสือ
ตรวจสอบ/กรอง/
-ตรวจสอบกรั่นกรองหนังสือราชการที่จัดทําขึ้นเพื่อสงไปยัง
จําแนกหนังสือ
บุคคลหรือหนวยงานกอนสง
2.
เจาหนาที่ลงทะเบียนสงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
5 นาที/เรื่อง
ลงทะเบียน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จนท.
สารบรรณ
กลาง
มีสําเนาคูฉบับไวตรวจสอบ จนท.
ไดอยางรวดเร็ว
สารบรรณ
กลาง
สงทันตามกําหนดเวลา จนท.
สารบรรณ
กลาง

มีหลักฐานทะเบียนสง
ถูกตองเปนปจจุบัน

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
หนังสือราชการมีความ จนท.
ถูกตอง
สารบรรณ
กลาง

รหัสเอกสาร : ……………………………..

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ติดตาม
ประเมินผล

5.

- มีการติดตาม ประเมินการจัดทําหนังสือราชการ

-จนท.ออกเลขที่หนังสือสง /คําสั่ง ที่จัดทําขึ้นและผอ.สพป./สพ
ม. ที่ผานการลงนาม

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดทํา

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิม่ เติม
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิน้ สุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา)

ออกเลขที่หนังสือ/คําสั่ง

4..

3.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ชื่องาน : การจัดทําหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงคของกระบวนงาน
1. เพื่อใหการปฏิบตั ิตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการจัดทําหนังสือราชการเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
-เจาหนาที่ดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือ
ดําเนินการราง/จัดพิมพ
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
หนังสือราชการ
และที่แกไขเพิม่ เติม
2.
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผอ.กลุม รองผอ.สพป./สพม. ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ตรวจสอบหนังสือราชการ

การตัดสินใจ

ทุกๆสัปดาห

10 นาที

จนท.ธุรการ

จนท.
ธุรการ

ผูรับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความถูกตองของการจัดทํา จนท.
หนังสือราชการ
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุม

ความถูกตองของหนังสือ
ราชการ

15 นาที

10 นาที

มาตรฐานคุณภาพงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือไดถูกตอง

เวลาดําเนินการ
45 นาที

รหัสเอกสาร : ……………………………..

หมายเหตุ
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จัดเก็บหนังสือ

บันทึกการจัดเก็บหนังสือ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

จัดหาและพัฒนา

ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการ

การตัดสินใจ

- จัดแยกประเภท หมวดหมูหนังสือที่จัดเก็บ
-จนท.บันทึกรายการหนังสือราชการหนังสือที่จัดเก็บ
-ดําเนินการจัดเก็บหนังสือแตละประเภทตามอายุการเก็บและ
รูปแบบที่จัดเก็บ

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบในการจัดหาและพัฒนาสื่อ
ครุภณั ฑและบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

-จัดหาและพัฒนา hardware software และ people wareเพื่อ
รองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ

-ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแตละประเภท

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
ภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน การเก็บหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการเก็บหนังสือราชการเปนไปตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
- เจาหนาที่ศึกษาระเบียบสารบรรณ วาดวยการเก็บหนังสือราชการ
ศึกษาระเบียบ
แตละประเภท
งานสารบรรณ

มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได
ความถูกตองในการจัดเก็บ

จนท.
ธุรการกลุม
จนท.
ธุรการกลุม

จนท.
ธุรการ

ไดรูปแบบการจัดเก็บ
ผอ.กลุม
หนังสือราชการที่เหมาะสม รอง ผอ.
สพป./สพม.
ความเพียงพอและความ จนท./จนท.
เหมาะสมในการใชงาน
พัสดุ

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ความถูกตองในการปฏิบตั ิ จนท.
ในการจัดเก็บ
ธุรการกลุม

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน {จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบ

1 วัน

1 วัน

30 นาที

30 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

รหัสเอกสาร : ……………………………..
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สงมอบหนังสือใหผูยมื

บันทึกหลักฐาน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กลั่นกรองกอนเสนอการพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐาน

5 นาที

5 นาที

มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได
ความพึงพอใจของผูขอยืม
หนังสือ

การยืมหนังสือมีความ
ถูกตองตามหลักเกณฑ

หลักฐานการขอยืมมีความ
ถูกตอง

จนท.
ธุรการกลุม
จนท.
ธุรการกลุม

ผอ.กลุม,รอง
ผอ.สพป./สพ
ม.
จนท.
ธุรการ

จนท.

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
มีแนวปฏิบัติการยืมหนังสือ ผอ.กลุม
ที่ชัดเจน
รอง ผอ.
สพป./ม.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

30 นาที

10 นาที

5 นาที

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

-จนท.ลงทะเบียนใหยืมหนังสือราชการไวเปนหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบและการคืนหนังสือราชการ
-แจงและสงมอบหนังสือราชการใหบุคคล,สวนราชการ หรือ
หนวยงานอื่นๆที่ขอยืม

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาการอนุญาตการขอยืมหนังสือราชการ
ของบุคคล,สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ

-ผอ.กลุม/รอง.ผอ.สพป./สพม.กลัน่ กรองการขอยืมหนังสือ
ราชการ

-เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบตรวจรายละเอียด หลักฐานการยืม
หนังสือราชการ และของผูยืมหนังสือราชการเบื้องตน

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน การยืมหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค :1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการยืมหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบและหลักเกณฑ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
-กําหนดระเบียบ หลักเกณฑวาดวยการยืมหนังสือราชการของ
กําหนด หลักเกณฑ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติ
- แจงเวียนประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของรับทราบ
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รายงานผล

ดําเนินการทําลายหนังสือ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

คณะกรรมการพิจารณา

จัดทําบัญชีหนังสือ

-คณะกรรมการทําลายหนังสือดําเนินการตามผลการพิจารณา
ของผูมีอํานาจ และทําลายหนังสือราชการโดยวิธีการที่เหมาะสม

-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมายเหตุแหงชาติ(แลวแตกรณี)
พิจารณาใหความเห็นชอบ

-คณะกรรมการ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอ
อนุญาตทําลาย

-จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลาย
-ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทําลาย

1 วัน

60 วัน

5 วัน

ผอ.สพป./สพ
ม.

คณะกรรม
การฯ/

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน{ จุดเชื่อมตอระหวาง

การทําลายหนังสือถูกตอง คณะกรรม
เปนไปตามระเบียบฯ
การทําลาย
หนังสือ
มีหลักฐานสามารถ
จนท.กลุม
ตรวจสอบได
อํานวยการ

ความถูกตองของรายชื่อ
หนังสือที่ขออนุญาต
ทําลาย

จนท.

ผูรับผิดชอบ
จนท.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1 วัน
ไดคณะกรรมการทําลาย
หนังสือที่สอดคลองตาม
ระเบียบ
30 วัน
ความถูกตองของบัญชี
รายชื่อหนังสือที่ขอทําลาย

-รายงานผลการทําลายหนังสือราชการใหผูบริหารหรือหนวยงาน
1 วัน
ที่เกี่ยวของ
เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
หนา(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

ชื่องาน : การทําลายหนังสือราชการ
สพท. ................... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงคของกระบวนงาน
1. เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2. เพื่อใหการทําลายหนังสือราชการเปนไปตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการประจําป
แตงตั้งคณะกรรมการ
อยางนอย 3 คน ใหผอ.สพป./สพม. ลงนามแตงตั้ง

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานชวยอํานวยการ

1. ชื่องาน : งานการรับสงงานในหนาที่ราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับสงงานในหนาที่ราชการเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองครบถ วน
มีความโปรงใส และงานในหนาที่มีความเรียบรอย สามารถบริหารตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูรับและผูสงงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแลว อยูระหวางการปฏิบัติ และยังไมไดปฏิบัติ
และมีหลักฐานการรับสงงานที่ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การรับสงงานในหนาที่
ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสงงานในหนาที่ ระหวางผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําสั่งยายไปดํารงตําแหนง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายมาดํารงตําแหนง หรือผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละกลุมในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ผูอํานวยการกลุม” หมายถึง ผูอํานวยการกลุมของแตละกลุม
“ผูสงมอบงาน” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายไป
“ผูรับมอบงาน” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายมา
ดํารงตําแหนงใหม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่จัดเตรียมแบบฟอรมบัญชีการรับสงงานในหนาที่ราชการ จํานวน 3 ชุด
5.2 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับสงงานใน
หนาที่ ตามภาระงานตามกลุมงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
5.3 เจาหนาที่เสนอใหผูสงมอบและผูรับมอบงานลงนามในบัญชีการรับสงมอบงานในหนาที่
5.4 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับสงงานในหนาที่ที่ลงนามแลว
จํานวน 1 ชุด และสงมอบใหผูรับ-สงงานเก็บไวเปนหลักฐานคนละ 1 ชุด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจและกรอกรายละเอยี ด ในบัญชีการรับสงงาน
ในหนาที่และจัดทํารายละเอียดงานในหนาที่ตาม
กลุมงานในบัญชีรับสงงานในหนาที่ จํานวน 3 ชุด

เจาหนาที่ เสนอใหผูสงมอบและผูรับมอบ ลง

ผูสงมอบงาน-ผูรับมอบงานลงนาม
ในบัญชี การรับมอบสงมอบงานใน
หนาที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผูสงมอบและผูรับมอบ
งานที่ลงนามแลว จํานวน 1 ชุด
- สงมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนามแลวใหผูสง
มอบและผูรับมอบงานเก็บไวเปนหลักฐานคน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมบัญชีการรับ-สงงานในหนาที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524
8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
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จัดเก็บเอกสารการรับสงงาน

สงมอบบัญชีการับสงงานที่ลงนาม

ผูรับผูสงงานในหนาที
ลงนาม

รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับสงงาน

กรอกรายละเอียดในบัญชีการรับสงงานตาม
ภาระงาน

เจาหนาที่กลุม อํานวยการจัดเก็บบัญชีการรับสงงาน เอกสารและ
หลักฐานการรับสงงานที่ลงนามแลวไวเปนหลักฐานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี
การรับสงงานของแตละกลุม เปนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ผูรับงานและผูส งงาน(ผอ.สพป./สพม.ที่ยายไป) และผูร ับงาน
(ผอ.สพป./สพม. ที่ยายมาใหม) ลงนามในบัญชีรับ-สงงานใน
หนาที่
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบสงมอบบัญชีการรับสงงานในหนาที่
ที่ลงนามแลวใหผูรับงาน-ผูสงงานเก็บไวเปนหลักฐานคนละ 1 ชุด

เจาหนาที่แตละคนในแตละกลุมกรอกรายละเอียดงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบในบัญชีการรับสงงานในหนาที่

5 นาที

5 นาที

1 วัน

1 วัน

1 วัน

การบริหารจัดการดําเนิน
ไปอยางตอเนื่องมี
ประสิทธิภาพ
มีหลักฐานการรับ-สงงานที่
ถูกตองตามระเบียบ

การรับ-สงงานในหนาที่
ราชการถูกตองครบถวน
ตามระเบียบ

จนท.
ผูรับผิดชอบ

จนท.

ผอ.สพป./
สพม.

จนท.

จนท.

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการรับสงงานในหนาที่ราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับสงงานในหนาที่ราชการเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองครบถวน มีความโปรงใส และงานในหนาที่มีความเรียบรอย สามารถบริหารตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูรับและผูสงงานสามารถ
ทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิเสร็จแลว อยูระหวางการปฏิบัติ และยังไมไดปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับสงงานที่ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอรมบัญชีการรับสงงานใน
จนท.
จัดเตรียมแบบฟอรม
หน
า
ที
่
120
นาที
การรับสงงาน

1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหนาที่ราชการ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหงาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัต ถุประสงคอยางมีประสิทธิภ าพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่การงานในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคําสั่งมอบหมายงานในหนาที่
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่กลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผูอํานวยการกลุม” หมายถึง ผูอํานวยการกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแตละกลุมเพื่อ
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดการมอบหมายงานของแตละบุคคล
5.3 เสนอผูอํานวยการกลุมพิจารณา เพื่อเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคําสั่งมอบหมายงานในหนาที่
5.5 เจาหนาที่สงมอบคําสั่งมอบหมายงานในหนาทีใ่ หแตละกลุม เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
และมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามคําสั่งดําเนินการตอไป
5.6 เจาหนาที่เก็บคําสั่งไวเปนหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

เจาหนาที่กลุม
จัดทํา
รายละเอียดงาน
ในหนาที่ของแต
ละคนในกลุม

ผอ.กลุม แตละกลุม
ตรวจสอบความ
ถูกตองรายละเอียด
งานในหนาที่ของแต
ละคนในกลุม

แกไข

ไมถูกตอง

รอง ผอ.สพป./สพม
พิจารณา

ถูกตอง

- รวบรวมรายละเอียดงานในหนาที่
ของแตละคนในแตละกลุมที่ได
จัดทําสงมาเพื่อจัดทําเปนภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจสอบความถูกตองของ
รายละเอียดในคําสั่งมอบหมายงาน

ผอ.กลุมตรวจสอบความถูกตองของ
รายละเอียดคําสั่งมอบหมายงาน

ถูกตอง
ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

- สงมอบคําสั่งใหแตละกลุม
- จัดเก็บคําสั่งไวเปนหลักฐานและ
การติดตามผลการปฏิบัตงิ าน

ผอ.แตละกลุม
- สงมอบคําสั่งใหเจาหนาที่ในกลุม
- แตละกลุมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่จัดเก็บคําสั่งไวเปนหลักฐาน
และการติดตามผลการปฏิบัตงิ าน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําสั่งมอบหมายงานในหนาที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหนาที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่
เติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานการมอบหมายงานในหนาที่ราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

จัดเก็บคําสั่ง

สงมอบคําสั่งมอบหมายงาน

ผอ.สพป./สพม.พิจารณาลง

เสนอรอง ผอ.พิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง

วิเคราะห สังเคราะห การ
มอบหมายงานแตละกลม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามใน
คําสั่งมอบหมายงานในหนาที่
เจาหนาที่กลุม อํานวยการสงมอบคําสั่งใหแตละกลุม เพื่อจัดทํา
คูมือการปฏิบตั ิงานและมอบใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
เจาหนาที่สารบรรณกลางจัดเก็บคําสั่งมอบหมายงานไวเปน
หลักฐานสวนกลางของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเพื่อการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดในรางคําสั่ง
มอบหมายงานในหนาที่
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณาเบื้องตน

วิเคราะห สังเคราะห รวบรวมรายละเอียดงานในหนาที่ของแตละคนในกลุม
ที่จัดสงมาเพื่อจัดทําเปนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดงาน

5 นาที

1 วัน

1 วัน

15 นาที

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
คูมือการปฏิบตั ิงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
เจาหนาที่
เจาหนาที่/
ผอ.กลุม
ผอ.กลุม/รอง
ผอ.สพป./
สพม.
ผอ.สพป./
สพม.
เจาหนาที่
กลุม/ผอ.กลุม
เจาหนาที่/
ผอ.กลุม

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
การตัดสินใจ

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหงาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ชื่องาน

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตรับเรื่องมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตอง
และประสานงานใหถูกตองเรียบรอยกอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่ง
การ และบันทึกขอวินิจฉัยสั่งการแลวจึงสงเอกสารคืนหนวยงานเจาของเรื่องและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. คําจํากัดความ
“ผูบริหาร”
หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ เลขานุการ” หมายถึง
ผูปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก
ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุมตาง ๆ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม
และหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียน
รับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเปนหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ(หนังสือ
ภายนอก) และหนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียน
รับเอกสารจากกลุม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยวิเคราะหเนื้อหาพรอมทั้งการตรวจสอบ
และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จั ดลําดับ ความสําคัญของงานในเบื้องตน กอนนํ าเสนอ
ผูบริหาร
5.3 เลขานุการนําเสนอเอกสารตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา/รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หากเห็นชอบใหดําเนินการตอในขอ 5.4 หากไมเห็นชอบใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
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5.3.1 กรณีหนังสือภายในของกลุมที่รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับมอบอํานาจใหกํากับดูแล ใหเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
หากเห็นชอบใหดําเนินการตอในขอ
5.4 หากไมเห็นชอบใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถาหากนอกเหนือ
จากอํานาจการอนุมัติใหผานเรื่องไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาตอไป
5.4 เลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชในการตรวจสอบและติดตามงานกอนสงเรื่องออก
5.5 เลขานุการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผูบริหารมอบหมายใหเลขานุการ
ดําเนินการเอง
5.6 สงหนังสือคืนหนวยงาน/กลุม เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งตอไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

เริ่มต

เลขานุการของรอง ผอ.
สํานักงานเขตฯ
- รับเอกสารจากกลุม
- ลงทะเบียนรับเอกสารเขา
- วิเคราะหเอกสารเบื้องตน
- ปฏิบัติงานตามทีผ่ ูบริหาร
มอบหมาย

เลขานุการของ ผอ.สํานักงานเขตฯ
- ลงทะเบียนรับเอกสารเขา
- วิเคราะหเอกสารเบื้องตน
- ปฏิบัติงานตามทีผ่ ูบริหาร
มอบหมาย
ไมถูกตอง

หนังสือจากหนวยงาน
หนังสือจากหนวยงาน
ผูบริหาร / ผอ.กลุม
- แจงเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของปรับปรุง

ตรวจสอบ
ความถูก
ถูกตอง

พิจารณาสัง่ การ
นอกเหนืออํานาจสัง่ การของ รอง ผอ.
เลขานุการ
- บันทึกคําวินิจฉัยสัง่ การกอนสงเรื่อง

ผูบริหาร / ผอ.กลุม
- แจงเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
- ดําเนินการตามคําสั่ง

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบฟอรมตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชื่อผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ดําเนินการตามคําสั่ง

บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการ

ผอ.พิจารณาสังการ

วิเคราะหเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกตอง

แยกประเภทหนังสือ

ประสานแจงเจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของ
ดําเนินการตามคําสั่ง และตามนดหมายที่สั่งการ

การตัดสินใจ

บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูบริหารเพื่อใชในการตรวจสอบและ
ติดตามงานกอนสงเรื่องออกใหผูทเี่ กี่ยวของ

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมตั ิ/ลงนาม

แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก)และหนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(หนังสือภายใน)
ตรวจสอบและวิเคราะหความถูกตองของเนื้อหา จัดระบบ
เอกสาร จัดลําดับความสําคัญของงานในเบื้องตนกอนเสนอ
ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

การบริหารเปนไปดวย
ความถูกตอง รวดเร็ว
สะดวก

มีขอมูลใน
การประสานงานและการ
บริหารจัดการ

การปฏิบัตริ าชการถูกตอง
ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติ

ภารกิจของหนวยงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็ว

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา

ผูบริหาร/ผอ.
กลุม/เลขาฯ

เลขานุการ

ผูบริหาร

เลขานุการ

เลขานุการ

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
ลงทะเบียน
หนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับเอกสาร

1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อให การประชุมของสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาเป นไปดว ยความเรียบร อยและ
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม การดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มวาระการประชุ ม เชิ ญ ประชุ ม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ การเงิน การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคําสั่ง
ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวของ และ
คําสั่ง/ประกาศลงในแผนบันทึกขอมูล(CD)
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูอํา นวยการกลุ มและเจ า หน า ที่กลุ ม งานในสํ า นั กงานเขต
พื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุ ม ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาลูกจ า งประจํา ลู กจา งชั่ วคราวและการประชุ ม ผู บริ ห ารสถานศึกษาในสั งกัดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่ประสานงานกับกลุมตาง ๆ ใหจัดสงวาระการประชุมภายในเวลาที่กําหนด
(กอนการประชุม 2 สัปดาห)
5.2 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล ประเด็น และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวของ และตรวจสอบความถูกตอง จัดทําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจาหนาที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมตนฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการพิจารณา และนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม
และลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจาหนาที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมเสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการ เชิญผูบริหาร
สถานศึกษาและผูอาํ นวยการกลุม
5.6 เจาหนาที่นําตนฉบับและระเบียบวาระการประชุมสงฝายผลิตเอกสารจัดทําสําเนา
และตรวจสอบความถูกตอง
5.7 เจาหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระใหแกผูบริหารสถานศึกษา
และผูอํานวยการกลุม (กอนการประชุม 1 สัปดาห)
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5.8 เจาหนาที่ประสานผูบริหารสถานศึกษาและผูอํานวยการกลุมเพื่อขอคํายืนยัน การ
เขารวมประชุม (กอนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจาหนาที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทํา power point เพื่อนําเสนอระหวางการประชุม
5.9.2 เตรียมปายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
5.9.4 จัดเตรียมคาเบี้ยประชุม / คาพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเขาประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
5.10 เจาหนาที่ดําเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดหองประชุม
5.10.2 อํานวยความสะดวกระหวางการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจาหนาที่ดําเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ
5.12 เจาหนาที่จัดทํามติที่ประชุมโดยยอ (10 วัน) และจัดทํารายงานการประชุม(2 สัปดาห)
และคําสั่ง/ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นําเสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการพิจารณาเสนอรองผูอํานวยการกลุม
ในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คําสั่งและ
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและใหความเห็นชอบ
5.12.3 เจาหนาที่รับเรื่ องคืนแกไข เสนอผูอํานวยการกลุมอํานวยการนําเสนอ
รองผูอํานวยการและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู อํานวยการสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติยอ /
รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยยอ
- แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหผูเขาประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน
7 วัน) และรวบรวมความเห็นของผูเ ขาประชุมที่ขอใหแกไข (ถามี) โดยเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเพื่อแกในรายงานการประชุม
- แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
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(2) รายงานการประชุม
- เจาหนาที่จัดทํารายงานการประชุมเปนวาระการประชุ มเพื่อเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการกลุม ผูบริหารสถานศึกษา ผูเขาประชุม พิจารณาใหการรับรองในการ
ประชุมครั้งตอไป
(3) คําสั่งและประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแลวดําเนินการ
แจงกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
5.13 เจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวของ มติที่ประชุม
โดยยอ รายงานการประชุม คําสั่งและประกาศตนฉบับในแฟมและสําเนาในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD)
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับกลุมตาง ๆ เพือ่ ใหจัดสงวาระการประชุม
ภายในเวลาที่กําหนด
- รวบรวมวาระขอมูลประเด็นที่กลุมตาง ๆ เสนอ / ตรวจสอบ
ความถูกตองและจัดทําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจาหนาที่
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเสนอตนฉบับระเบียบ
วาระการประชุม

ผอ.กลุมพิจารณา
ไมเห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ
เจาหนาที่
- สงตนฉบับใหฝายผลิตจัดทําสําเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบรอยของรูปเลมและติดดัชนีวาระ
A
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A
เจาหนาที่
- สงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเขารวมประชุม

เจาหนาที่
- เตรียมการกอนการประชุม
เจาหนาที่
- อํานวยความสะดวกระหวางการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป

เจาหนาที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ
เจาหนาที่
- จัดทํามติที่ประชุมโดยยอ/รายงานการประชุม /คําสั่ง / ประกาศ

แกไข
เสนอรอง ผอ.ใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ

แกไข

เสนอ ผอ.เขตใหความเห็นชอบ

B
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B

เสนอผอ.สพป./สพม.ใหความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุมโดย
เจาหนาที่
- แจงเวียนผูเขาประชุมรับรองมติ
- แจงเวียนมติที่ประชุมใหกลุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่ดาํ เนินการ
ตอไป

กรณีรายงานการประชุม
เจาหนาที่
- จัดทําวาระการประชุมครั้ง
ตอไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม

กรณีคําสั่ง/ประกาศ
เจาหนาที่
- จัดทําคําสั่ง / ประกาศตามมติ
ที่ประชุม
แกไข
ผอ.กลุมพิจารณา

แกไ
เห็นชอบ

ผูเขาประชุมแจง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ

แกไข
รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

เห็นชอบ

เห็นชอบ
ประธานที่ประชุม
พิจารณา
แกไข
เห็นชอบ

จัดเก็บมี/รายงาน/
คําสั่ง/ประกาศในรูป
ของแฟม/CD
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เจาหนาที่
แจงเวียนคําสั่ง/ประกาศใหกลุม
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพือ่
ดําเนินการตอไป

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

แบบฟอรมติดตามงาน
แนวปฏิบัติ
หนังสือเชิญประชุม
ตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอรมเซ็นชื่อเขาประชุม
มติที่ประชุมโดยยอ
รายงานการประชุม
แบบฟอรมคําสั่ง / ประกาศ
แบบฟอรมแจงความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ผอ.เขตฯ/ทีประชุม
พิจารณา

ดําเนินการประชุม

เชิญประชุม

รวบรวมและจัดทําวาระการประชุม

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุมตาง ๆ ตรวจสอบและจัดทํา
ตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมเสนอตนฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมใหผเู กี่ยวของเขารวมประชุมทราบกอนการประชุม
1 สัปดาห
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวของในการประชุม
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทํา
มติที่ประชุมโดยยอ และรายงานการประชุม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ประชุม รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่
ประชุม

แจงเวียนมติที่ประชุมโดยยอใหกลุม ตาง ๆทราบ
จัดเก็บมติที่ประชุม
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คําสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟลขอมูล (CD)
เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

ไดขอสรุปแหงกฎหมาย
นําไปสูการแกไขปญหา
และการปฏิบัตจิ ริง

การรับรูด านนโยบาย
ขอราชการ และการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

{ จุดเชื่อมตอระหวางหนา

เจาหนาที/่
กลุมตาง ๆ

ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม.

เจาหนาที่/
กลุมตาง ๆ
จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู
เขาประชุม
เจาหนาที่

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน เจาหนาที่/
ตอราชการและการติดตาม กลุมตาง ๆ
งาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

5 นาที

1 วัน

1 สัปดาห

2 วัน

2 วัน

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหการประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
ประสานกับกลุมตาง ๆเพื่อจัดสงวาระการประชุม
ประสานงานการสง
ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทําเปนวาระ
1 วัน
วาระการประชุม
การประชุม

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

1. ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้ง
ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
มัธยมศึกษา หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
“เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
5.1 สํารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการในการปรับปรุงภูมิทัศน
พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานใหสํานักงานเปนสถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
5.2 วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
พัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทศั นภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตสอดคลอง
กับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภค
ตามแผนและมาตรการที่กําหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สํารวจรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทํางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอม
/กิจกรรม 5 ส.
/กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

ผอ.สพป./สพม.

ไมเห็นชอบ

อนุมัติแผน/คําสั่งมอบหมายงาน

เห็นชอบ

การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอม
งานตามแผนที่กําหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สรุปรายงาน /นําเสนอแนวทาง
ปรับปรุง /พัฒนางาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
41
กลุมอำนวยการ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุปรายงาน/นําเสนอ
แนวทางแกไข/พัฒนา

ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดลอม และมาตรการประหยัดพลังงาน

ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพัฒนา
สภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
มาตรการที่กําหนด

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมสี วนไดสวน
เสียสรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนางาน
เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิม่ เติมทุกฉบับ 2. มาตรการประหยัดพลังงาน
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ.กลุม
อํานวยการ

เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ
ผอ.สพป./สพ
ม.

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่/
ผอ. กลุม
อํานวยการ

หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม

15 วัน

ภายในเวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด
ประหยัดพลังงานไดตาม
เปาหมายที่กําหนด

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา........... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มสี ภาพแวดลอมนาอยู นาทํางาน และผูม ารับบริการมีความประทับใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
1. สํารวจรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ความตองการ /
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความจําเปนในการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาสภาพแวดลอม
30 วัน
เปนสถานที่ มี
สํารวจความ คิดเห็นตองการ
/จําเปนและมาตรการประหยัด
ของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิด
สภาพแวดลอมนาอยู นา
พลังงาน
ความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบตั ิงานใหสํานักงานเปน
ทํางาน และผูมารับบริการมี
สถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ความประทับใจ
2.
วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ(Master Plan) ปรับปรุง
7 วัน
วางแผนแมแบบ (Master Plan)/ กําหนด
อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดลอมรวมถึงกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.
บันทึกเสนอให ผอ.สพป./ สพม. อนุมัติแผน มาตรการ
3 วัน
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารอาคารสถานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาเปนสวนสําคัญในการที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ การขอใชอาคารสถานที่ของหนว ยงาน
ภายในสํานักงานและองคกรหรือบุคคลภายนอกดวย (ถามี) การบริหารอาคารและสถานที่ให ปลอดภัย
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ใหรับผิดชอบ
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริการ
อาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“พนักงานทําความสะอาด ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใชอาคารสถานที่
ของสวนราชการ
5.2 จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่
5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใชอาคารสถานที่
5.4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศนตามที่ไดวางแผนไว
5.5 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
5.6 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและพัฒนางานการบริการอาคาร
สถานที่
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

คณะทํางานจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ การขอใชอาคารสถานที่และ
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทํางานแตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูรับผิดชอบ /สื่อสาร

ไมเห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.
อนุมัติแผน /คําสัง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ

การดําเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน /นําเสนอ
แนวทางแกไข /พัฒนางาน

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบขออนุญาตใชหองประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
45
กลุมอำนวยการ
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สรุปรายงาน/
/นําเสนอแนวทาง
แกไข/พัฒนา

ดําเนินการตามแผน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แตงตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูร บั ผิดชอบ / สื่อสาร

วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง

สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแกไขและ
พัฒนางาน

ดําเนินการตามแผน / ปรับปรุงภูมิทัศนตามทีไ่ ดรับอนุมัติ

จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาด
และการขอใชอาคารสถานที่
ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิแผนการดําเนินงาน และคําสั่ง
มอบหมายงาน

จัดทําขอบังคับ /แบบฟอรม การขอใชอาคารสถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

1 สัปดาห

2 ชั่วโมง

2 วัน

2 วัน

อาคารสถานทีส่ ะอาด
เรียบรอยพรอมใชงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร :

เจาหนาที่

บุคลากรของ
สพป. / สพม.

จนท.

จนท.

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
จนท.

หมายเหตุ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 2. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไม
จบภายใน 1หนา)

6.

5.

4.

3.

2.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
สวนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
7 วัน
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขอ
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
อนุญาตใชอาคารสถานที่ของสวนราชการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ

1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเปนงานสําคัญของสวนราชการ เพื่อใหมีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพยสินของทางราชการซึ่งผูรับผิดชอบที่สําคัญ คือผูปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่
ในองคการ โดยตองมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝาระวังหรือแจงเตือน เตือนภัย แกไขป ญหา
ในเรื่องทรัพยสิน บุคคล ของทางราชการใหมีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัย
จากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสรางความตระหนัก ซักซอมความเขาใจในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยของหนวยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายหนาที่ใหชัดเจนโดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร เปนคําสั่ง
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อใหการรักษาความปลอดภัย มีประสิ ทธิภ าพ มีการประเมินผลและรายงานผลตอผู บัง คับ บัญชา
อยางสม่ําเสมอ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทํางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวของ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา ใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

กําหนด/มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรปฏิบัติ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกําหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบบันทึกการอยูเวรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
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4.

3.

2.

กําหนด/มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรไดปฏิบัติ

เสนอ แผนการรักษา
ความปลอดภัยให
ผอ.สพป./สพม.ให
ความเห็นเห็นชอบ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

1 วัน

ออกคําสั่งแตงตั้งเพื่อมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ นวยงานกําหนด

3 วัน

1 วัน

ความ

นําเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

จัดทําแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงคของกระบวนงาน
1. เพื่อสรางจิตสํานึก สรางความตระหนัก ในการปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพยสินของทางราชการไมใหเกิดวามเสียหายมีความคงอยูและปลอดภัย
3. เพื่อใหเกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเปนระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะหระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห
คณะทํางาน
1.
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ศึกษาระเบียบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหนาที่ชัดเจน

รักษาความปลอดภัยที่
ถูกตองตามระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีคณะทํางานถูกตอง
ครบถวน

คณะทํางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ผอ.สพป./
สพม.

หมายเหตุ
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51
กลุมอำนวยการ

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบทีร่ ะเบียบกําหนด
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยใหเปนไปตามแผนและระบบงานที่กําหนด นํามา
พัฒนาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง

ผูไดรับมอบหมายหนาที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กําหนด

เอกสารอางอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
{จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

7.

6.

จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

การตัดสินใจ

เดือนละครั้ง

ทุกวัน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอยางมีคุณภาพ

คณะทํางาน

มีบุคลากรรับผิดชอบที่ บุคลากรที่
ชัดเจน
ไดรับการ
แตงตั้ง

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตอ)
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงคของกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพยสินของทางราชการ ไมใหเกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยูและมีความปลอดภัย สามารถใชงานและปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสรางจิตสํานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑที่เกีย่ วกับ การรักษา
มีวัสดุอุปกรณ ครุภณั ฑ เจาหนาที่
5.
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1 สัปดาห
ทีเกี่ยวของครบมีคุณภาพ ผูรับผิดชอบ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานยานพาหนะ

1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการบริหารจัดการยานพาหนะสวนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผูขอใชรถยนตไดรับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะสวนกลางไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมี
สภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงค สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเปนตอง
ใชยานพาหนะสวนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑการขออนุญาตใชยานพาหนะสวนกลาง
เตรียมความพรอม การใหบริการสําหรับผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่แจงความประสงค การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ
และการสรุปและรายงาน
4. คําจํากัดความ
“ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผอ.กลุม”
หมายถึง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
“หัวหนาหมวด” หมายถึง หัวหนาหมวดยานยนต
“พขร.”
หมายถึง พนักงานขับรถยนต
“เจาหนาที่”
หมายถึง ผูรับผิดชอบมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาในการใชพาหนะสวนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 จําแนกพาหนะสวนกลางโดยจัดเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา
การใหบริการรวมทั้งการจัดทําเอกสารคูมือประจํารถและขออนุญาตชําระภาษีรถยนต
5.3 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใชพาหนะสวนกลาง รวมทั้งการขอใชน้ํามันสวนกลาง
หรือกรณีที่ตองใชน้ํามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของ
5.4 กําหนดผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะในเรื่องของการขอใช การดูแลบํารุงรักษาการตรวจสภาพ
การสงซอม พรอมทั้งรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
5.5 กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะสวนกลางใหอยูในที่ปลอดภัยและสอดคลองกับระเบียบ
กรณีขออนุญาตนําพาหนะสวนกลางเก็บรักษานอกหนวยงานตองดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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5.6 นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะสวนกลาง
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาในการใชพาหนะ
สวนกลางของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เจาหนาที่ / หัวหนาหมวด
- จําแนกพาหนะสวนกลางโดยจัดเปนหมวดหมู
- กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใชพาหนะ
สวนกลางรวมทั้งการขอใชน้ํามัน
ผอ.สพป./สพม. อนุมัติ/
สั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง
อนุมัติ

กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะสวนกลางให
อยูในที่ปลอดภัยและสอดคลองกับระเบียบ
นําผลการดูแล บํารุงรักษาการ
ตรวจสภาพประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะสวนกลาง
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป
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ไมอนุมัติ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
7.2 แบบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใชรถยนตของพนักงานขับรถ
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วารถราชการ พ.ศ.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........ กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร...................................................................

หน.ยานยนต
ตรวจสอบยานพาหนะ

ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด

เสนอขออนุมัติ

กําหนดหลักเกณฑ การขอใชน้ํามัน

จําแนก / จัดกลุม พาหนะสวนกลาง

ศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหา

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจ
สภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะ
สวนกลางเพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป

20 นาที

รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาในการใช
เวลาทําการปกติ
พาหนะสวนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่ ทุกวัน
การศึกษา
จําแนกพาหนะสวนกลางโดยจัดเปน
20 นาที
หมวดหมูเ พื่อสะดวกในการควบคุม การ
บํารุงรักษา การใหบริการรวมทั้งการ
จัดทําเอกสารคูมือประจํารถ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใช
20 นาที
พาหนะสวนกลาง รวมทั้งการขอใชน้ํามัน
การขออนุมัติ ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
15 นาที
ตามลําดับ
กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะสวนกลาง
5 นาที
ใหอยูในที่ปลอดภัยและสอดคลองกับ
ระเบียบ

หมายเหตุ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

เจาหนาที่ผูจดั รถ/หน.หมวด
รถยนต

เจาหนาที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต
เจาหนาที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต
บุคลากรไดรับบริการที่ เจาหนาที่/
ดีมีความพึงพอใจ
พนักงานขับรถ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
บริหารจัดการ
หน.หมวดยานยนต/
ยานพาหนะสวนกลาง
มีประสิทธิภาพ
ผูขอใชรถ/
หน.หมวดยานยนต/
เจาหนาที่จัดรถ

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

วัตถุประสงค ; 2.1 เพื่อใหการบริหารจัดการยานพาหนะสวนกลางมีประสิทธิภาพ 2.2 ผูขอใชรถยนตไดรับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะสวนกลางไดรับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม มีสภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงค สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

9. มาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานยานพาหนะ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงสราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบท การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และวิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบโครงสราง การแบง
สวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน
กลุมงานภายใน
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหนาภายในสวนราชการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผูอํานวยการ
กลุมอํานวยการ ผูอํานวยการกลุมบริ หารงานบุคคล ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หัวหนากลุมนิเทศติด ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน และผูอํานวยการกลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง องคคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ตาม
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจหนาที่ให
ความเห็นชอบการแบงสวนราชการเปนกลุมงานภายในกลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง คณะทํางานที่ผูอํานวยการสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้ง /มอบหมายใหวิเคราะห การกําหนด/แบงส วนราชการภายในสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ติดตามประเมินผล
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ/ผูทไี่ ดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงาน
/วิเคราะหการกําหนด/แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงสราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการ
การแบงสวนราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบทการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวนราชการ
เปนกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจงกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร
5.4 ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการที่กําหนด
5.6 วิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบโครงสราง การแบง
สวนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน
กลุมงานภายใน
5.7 ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางานเจาหนาที่
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ภารกิจและจัดทํา
ขอเสนอ/ ปรับปรุง

ไมเห็นชอบ

กพท. พิจารณา

เห็นชอบ
เจาหนาที่คณะทํางาน
- จัดทําประกาศ
- แจงผูเกี่ยวของ
- ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
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7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
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ศึกษา/สังเคราะห
ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

วิจัย /ประเมินผล

บริหารจัดการตามโครงสรางที่ปรับปรุง

ประกาศการแบงสวนราชการ

กพท.พิจารณา

ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบงสวน
ราชการภายใน ที่สอดคลองกับบริบทการบริหาร

ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

2 สัปดาห

2 เดือน

1 วัน

2 วัน

2 สัปดาห

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

- ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสถานศึกษาทราบ
- ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสราง
การแบงสวนราชการที่กําหนด
- วิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบโครงสราง การแบงสวนราชการ ของ
สพป./สพม. และการแบงสวนราชการเปนกลุม งานภายใน

นําเสนอ กพท. พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวน
ราชการเปนกลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงกลุม บริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร

ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการภายใน
ที่สอดคลองกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม.

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

5.

4.

3.

2.

เจาหนาที่/
คณะทํางาน

เจาหนาที่

เจาหนาที่

เจาหนาที่/
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่

หมายเหตุ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

ประกาศการแบงสวน
ราชการ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห
คูมือการปฏิบตั ิราชการ
ศึกษา วิเคราะห
หนาที่ความรับผิดชอบโครงสรางการแบงสวนราชการ ของ
สํานักงานเขต
ตรวจสอบ ภารกิจ
สพป./สพม.ที่สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสราง
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
3. ขอบเขตของงาน
การใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เพื่อใหมีความถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึง
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง ” หมายถึง กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
หนวยตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“ผูรับบริการ ” หมายถึง เจาหนาที่ในหนวยงาน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
“ผูมสี วนไดสวนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพ
การใหบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะหภารกิจ กําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม
2. มีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชอง
ทางการสื่อสารดังกลาว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย
โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
4. สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
5. ดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ
ผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน
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6. วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละ
กลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ
7. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน
โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน เจาหนาที่ ศึกษา วิเคราะห
วางแผน พัฒนาคุณภาพ การใหบริการ

ไมเห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม วินจิ ฉัย

เห็นชอบ
เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห กําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒนา ชองทางสื่อสาร รับฟงความคิดเห็น / ความตองการกลุม ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย
- สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย
- การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
-กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
สรุปผลการดําเนินงาน/วิจยั /รายงานผลการดําเนินงาน

เจาหนาที่ / คณะทํางาน
- ศึกษา / สังเคราะห ปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ เพือ่ เปนขอมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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6.

5.

4.

3.

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

สรางเครือขายและจัดกิจกรรม

พัฒนาระบบรวบรวมและจัดการขอรองเรียน

กําหนดชองทางรับฟงที่หลากหลาย

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

กําหนดชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบ การบริการตาง ๆ โดยแสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทาง การสื่อสารดังกลาว
พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมี การกําหนด
ผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองตอ ความตองการของ
ผูรับรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและ
ทันทวงที
สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ
ที่เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
วิเคราะหภารกิจ กําหนดกลุมผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวน
3 วัน
วิเคราะหกาํ หนดกลุม
เสียตามพันธกิจเพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม
ไดสวนเสีย
2.
นําเสนอ ผอ. สพป. /สพม.พิจารณาใหความเห็นชอบ ลง
2 วัน
นามคําสั่ง/มอบหมายงาน

มีทะเบียนเครือขาย /
กิจกรรม
นําขอเสนอแนะของการมี
สวนรวมไปกําหนดแผน
ปรับปรุง/พัฒนางาน

1.กําหนดชองทางไมนอย
กวา 5 ชองทาง
2.นําขอรองเรียนจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ
มีแผนปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
ขอมูลกลุมผูรบั บริการ /ผูม ี
จนท./
สวนไดเสีย ที่สอดคลอง คณะทํางาน
กับภารกิจองคกร
จนท.

รหัสเอกสาร
หมายเหตุ
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สังเคราะหขอมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปน
ขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

10.

จนท./
คณะทํางาน
จนท./
คณะทํางาน

รายงานการวิจยั

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

จนท./
คณะทํางาน

Micro Planning
การบริการที่มีคณุ ภาพ /
ลดขั้นตอน /
การประชาสัมพันธ

นําผลการประเมินไป
วิเคราะห SWOT จัดทํา
Micro Planning

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จนท./
คณะทํางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
เอกสารรายงานผล
ความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจ

รหัสเอกสาร

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
7.
วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผล
วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ
ไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวน
ราชการ
8.
กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลว
กําหนดมาตรฐาน ลดขั้นตอนการใหบริการ
เสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ
หรือคูมือ การติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการ
และผูม ีสวนได สวนเสียทราบ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
สรุปผล / วิจยั /รายงานผล
ในการรับบริการ
9.
สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา สามารถบริ ห ารจั ด การตามภารกิจ ไดม าตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบงชี้ คือ
- มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติจนบรรลุเปาหมายและสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน
ชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็ง
- มาตรฐานที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูการเปนมืออาชีพ
- มาตรฐานที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ในการจัดการศึกษา
3.2 กําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจของแตละกลุมที่เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน”
หมายถึง กลุมงาน บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบตามภารกิจของแตละมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
มาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบงชี้
“เจาภาพหลัก” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“ เจาภาพรอง” หมายถึง กลุมบริหารงนบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา กลุมนิเ ทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบตามภารกิจแตละมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง
การจัดทํารายงานประเมินตนเองชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุมอํานวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิ ดชอบบริห ารจัดการ ดําเนินงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแตละกลุมที่เกี่ยวของกับมาตรฐานสํา นักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และ
ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คณะทํางาน กําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลองกับบริบทสํานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา นโยบายเปาหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)
และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย นําผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอมูลยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน(Based Line Data)
สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ /คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะหมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑและ
วิธกี ารประเมินผล
- สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง
ระบบ
- สือสาร เพือใหคณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทํางานกําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลองกับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเปาหมาย สพฐ.
ผอ.สพป/สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
เจาหนาที่ / คณะทํางาน
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
- ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)

เจาหนาที่ /คณะทํางาน
- นําผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feed back)ขอมูลฐาน (Based
Line Data) สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย/
รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.6 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ผูร ับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
1 สัปดาห
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการ
การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ
คณะทํางาน
บริหารจัดการมาตรฐานสํานักงาน
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.
นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วัน
จนท.
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
3.
สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
1 สัปดาห
จนท. /
สรางทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
จัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
คณะทํางาน
การศึกษาทั้งระบบ
สื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ
4.
สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ และบุคลากรมี
1 สัปดาห
จนท.
ความรูความเขาใจ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญ
ของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กํ
า
หนดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
/เป
า
หมาย
5.
คณะทํางาน กําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลอง
3 สัปดาห
จนท. /
กับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเปาหมาย
คณะทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
6.
คณะทํางาน ผูร ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
สํานักงานเขตพื้นที่
จนท. /
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
การศึกษาบริหารจัด
คณะทํางาน
การศึกษาไดมาตรฐาน
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สังเคราะหขอมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการใหบริการ

ศึกษา วิเคราะห วิจัย /รายงานผล

ศึกษา วิเคราะห วิจัย นําผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนขอมูลยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน
(Based Line Data) สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหาร
จัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการ
พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังเคราะหผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุง /พัฒนา
1 เดือน

เอกสารงานวิจยั

จนท. /
คณะทํางาน

1 หนา)

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน

9.

8.

ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน ผูรับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
ดําเนินการ
1 เดือน รายงานการประเมินตนเอง
จนท. /
7.
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self
คณะทํางาน
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของ
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
ตนเอง(Self Assessment Report :SAR)
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ชื่องาน : งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ปฏิบั ติราชการประจํ าป โดยมีกรอบและแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมายใหขับเคลื่อนงานคํารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนน
และคาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
2. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อให
ผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจาภาพหลัก และเจาภาพรอง ดําเนินการสื่อสารเพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการที่สงผลตอการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ทุกคนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template)
5. เจาภาพหลั กและเจ าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบั ติงานกําหนด
6. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรใน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือผูวาราชการจังหวัด (ถามี)
7. เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถามี) กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจาหนาที/่ คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห แนวทางและกรอบการประเมิน
ปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห กําหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนนและคาเปาหมายการ
ใหบริการสาธารณะ (PSA)
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เจาหนาที / คณะทํางาน
- มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัดและ ผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อใหผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัด
- สื่ ่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรบั ผิดชอบ มีความรู ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบตั ิงานกําหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ.
- ผูรับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ.กําหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล

เจาหนาที่ / คณะทํางาน ศึกษา /วิเคราะห
วิจัย นําผลการปฏิบัติราชการ เปนขอมูล
ยอนกลับ (Feed back) เปนขอมูลฐาน
(Based Line Data)
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7. แบบฟอรมที่ใช
แบบตามที่ สพฐ.กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.

5.

4.

3.

2.

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

สื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines)

สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผรับผิดชอบตัวชี้วัด

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา

จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines) เพื่อให
ผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรบั ผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สงผลตอการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรทุกคน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ
การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template
คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด

นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูร ับผิดชอบตัวชี้วัด

3 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

2 วัน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเปาหมาย
ตัวชี้วัดที่กําหนด

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑการให
1 สัปดาห
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห แนวทางการ
คะแนนและ คาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
คณะทํางาน
ปฏิบัติงาน เกณฑการใหคะแนนและ
คาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ
หมายเหตุ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม

สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ...........

10.

9.
1 เดือน

1 เดือน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค: เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
7.
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําขอตกลง
1 วัน
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผูวาราชการจังหวัด (ถามี)
8.
ผูรับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
รอบ 6 เดือน
ศึกษา วิเคราะห วิจัย /รายงานผล
เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถามี) กําหนด
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
หมายเหตุ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
จนท.

1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพทําใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหนวยงาน
2.2 เพื่อใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนํามาตรการและ
การกํากับติดตามการแกไขปญหามาใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
2.3 เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานลดปจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดําเนินงาน
2.4 เพื่อใหมีขอมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส
ทันตอเวลาและเชื่อถือได
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรการในการปองกันความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานกําหนดใหมีขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานมีความมั่นใจวาการดําเนินงานโดยใชระบบการควบคุมภายในของหนวยงานจะทําให
หนวยงานสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัต ถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเสี่ยงตอการที่จะทําใหเกิด
ความผิดพลาด ซึ่งเปนสาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแกหนวยงาน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
ในการดําเนินงาน
5.3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในแตละปจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในของทุกหนวยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
5.5 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ไดจัดวางระบบไว
5.6 ใหบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการ
ควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจของงาน
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5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดทุกระดับและปรับปรุง
ใหเหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ตามระยะที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะหภารกิจของ สพป/
สพม.เพื่อเปนขอมูลในการ
วางระบบการควบคุมภายใน

แตงตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทํามาตรฐานการคบคุมภายใน

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กําหนดมาตรการในการปองกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน

กําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสีย่ ง

บุคลากรทุกระดับนํามาตรการใน
การปองกันความเสีย่ งไปใชใน
การปฏิบัติงาน

ดําเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ดจัดวางระบบไว

ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
การควบคุมภายในและปรับปรุงตาม
แผนการควบคุมใหเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายใน ให สพฐ.
/คตง. อยางนอยปละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
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7. แบบฟอรมที่ใช
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

80

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
81
กลุมอำนวยการ

4.

3.

2.

{

กําหนดปจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

แตงตั้งคณะกรรมการ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํามาตรการการควบคุมภายใน/
กําหนดมาตรการในการปองกันความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน
ศึกษาและกําหนดปจจัยเสี่ยงของหนวยงานที่สามารถเกิดขึ้นได
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานและจัดลําดับความเสี่ยง ประเมินระดับความสีย่ ง
เพื่อใชเปนขอมูลในการปองกันและควบคุมความเสีย่ ง

เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินการและจัดทํามาตรการในการควบคุมภายใน

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
1. เพื่อควบคุมปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหนวยงาน
2. เพื่อใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนํามาตรการและการกํากับติดตามการแกไขปญหามาใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
3 เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานลดปจจัยเสีย่ งและความผิดพลาดในการดําเนินงานในทุก ๆ ดาน
4 เพื่อใหมีขอมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันตอเวลาและเชื่อถือได
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การดําเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห
วางระบบการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ควบคุมภายใน
ภายใน
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ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
กําหนดใหบุคลากรทุกระดับนํามาตรการในการปองกันความ
สพป./สพม. มีระบบความ
เสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและกลไก
คุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพ
ของการควบคุมและกิจกรรมการดําเนินงาน
ถูกตองตามระเบียบ

ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนด
ทุกระดับและปรับปรุงใหเหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เปนระยะ ๆ เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการและแผนการ
ควบคุมภายในในงวดตอไป
7.
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
ของสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการ
สรุปผลและรายงานผล
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
การควบคุมภายใน
ตามระยะเวลาที่กําหนด
เอกสารอางอิง : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

6.

ดําเนินการตามแผนที่ไดจัดวางระบบไว

ชื่องาน งานการควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
5.

1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษานํ าไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
4. คําจํากัดความ
“การพัฒนาองคการ” หมายถึง ความพยามยามอยางมีแผนและตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค การ ทั้ ง นี้ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบและสนั บ สนุน จากผู บ ริห ารระดั บสู ง ตอ งใช
เครื่องมือและเทคนิคดานพฤติกรรมศาสตร ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแกปญหาเปนแมแบบ
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนําหลักเกณฑ
และแนวทางการบริหารองคการที่เปนเลิศ ซึ่งไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลกมาประยุกตใชพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองคการดวยตนเองเปน การทบทวน
สิ่งที่องคการดําเนินการเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เมื่อตรวจพบวาเรื่องใดยังไมอยู
ในระบบที่นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคการจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง
เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานระดับสากล
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจาภาพหลัก ” หมายถึง กลุมอํานวยการ
“เจาภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย หนวยตรวจสอบ
ภายใน และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเวน สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
ใหขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
“เจาหนาที่ ” หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบ /ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนักและใหความรูในเรื่องการพัฒนาองคการและการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แกบุคลากรทุกคนในองคการ เนื่องจากปจจัยความสําเร็จอยางหนึ่งในการ
ดําเนินการที่สําคัญ คือการมีสวนรวมของทุกคนในองคกรเพื่อที่จะไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินการดังกลาว
5.2 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาองคการและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐและ
จัดทําแผนดําเนินการ เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของการดําเนินการ คณะทํางานควร
ประกอบดวย 2 คณะ คือ
5.2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee)
หนาที่ : ใหนโยบาย กรอบทิศทางในการดําเนินการ รวมทั้งเปนผูผลักดันและให
การสนับสนุนในทุกเรื่องเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนด
องคประกอบ : ประกอบไปดวยผูบริหารในระดับตาง ๆ ของสวนราชการ คือ
หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานที่รายงานโดยตรงตอหัวหนาสวน
ราชการ
5 2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
หนาที่ : ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของสวนราชการตามแนวทางและ
ทิศทางที่ไดรับจาก คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee) โดยจัดทําลักษณะสําคัญขององคการพรอมกับประเมินองคการดวยตนเอง ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนของสวนราชการ
องคประกอบ : ประกอบดวยรองหัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่รองประธานของ
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) ทําหนาที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( Working Team)
- เจาหนาที่ที่ทําหนาที่เปนเจาภาพในแตละหมวด (Category Champion)
ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ตองเปนผูที่มีความรอบรูเปนอยางดีในงานที่เกี่ยวขอ งในแตละหมวดที่ตนเอง
รับผิดชอบ
- ทีมงานในแตละหมวดทั้ง 6 หมวด ดําเนินการรวมกันในหมวดที่ 7
5.3 สรางความเขาใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรและประเมินองคการดวยตนเอง 7 หมวด เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ( Working Team) มีความรู ความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และเทคนิคในการประเมินองคการเปนอยางดี
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5.4 จัดทําลักษณะสําคัญขององคการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
ขององคการเพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคการตรงกัน เห็นทิศทางที่สวนราชการจะพัฒนา
ลักษณะสําคัญขององคการแบงเปน 2 หัวขอ ไดแก
1. ลักษณะองคการ ศึกษาขอมูลพื้นฐานของสวนราชการและความสัมพันธกับ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย ความสัมพันธกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการและ
ประชาชนโดยรวม
2. ความทาทายตอองคการ ศึกษาขอมูลความทาทายในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ
เผชิญอยูในปจจุบัน
5.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม 7 หมวด เมื่อจัดทําลักษณะสําคั ญขององคกรเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหเห็นภาพรวมขององคกร
ตรงกัน จึ งประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ รวม 7 หมวด
โดยการเขียนรายงานเพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินการบริหารจัดการของสวนราชการที่เปนอยูในปจจุบัน
มากที่สุดดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองคการ เป น การตรวจประเมินวาผู บ ริ ห ารของส ว นราชการ
ดําเนินการอยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว คานิยม ความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินวาสวน
ราชการมีการกํากับดูแลตนเองทีดี ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชนอยางไร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพื่อนําไปปฏิบัติ
และวัดผลความกาวหนา
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการ
ตรวจประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสว นไดส วนเสี ยอยางไร รวมถึงส วนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสั มพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมี สวนไดสวนเสีย
มีความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมิน
วาสวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศและจัดการความรู
อยางไร
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงานและ
ระบบการเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง
เต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการ รวมทั้ง
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ตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมด
ของการจั ดการกระบวนการการให บ ริการทั้งหมด และกระบวนการอื่ นที่สํ าคัญที่ชว ยสร างคุณคาแก
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียและการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญตาง ๆ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโน มของส วน
ราชการ ในมิติตาง ๆ นอกจากนี้ตองตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวน
ราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
5.6 ดําเนินการในขอที่ 2 – 5 นําผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ซึ่งมีอยู 2 สวน คือ
ลักษณะองคกร และความทาทายขององคกร นําผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สูการพัฒนา
องคกรจุดเดนสามารถดําเนินตอไป จุดดอยตองกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสูการปรับปรุง
องคกรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสงผลสูการ พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตอไป
5.7 กํากับ ติดตาม การพัฒนาองคกรในทุกดานและทุกหมวด เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลใหกับผูบริหารองคการไดทราบถึงความเคลื่อนไหวเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก

แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาองคการ

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ Steering Committee)
กํากับ ติดตาม
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คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (WorkingTeam)
จัดทําลักษณะสําคัญขององคการ
1. ลักษณะสําคัญองคการ
2. ความทาทายตอองคการ

ผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน
องคการดวยตนเอง ครบถวนทั้ง 7 หมวด
นําผลการดําเนินการสูการปรับปรุง/พัฒนา
องคการ

ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลตอผูบริหาร

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมตามสํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.4 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก ใหความรูในการพัฒนา
ตุลาคม –
บุคลากรในสังกัดมีความ คณะทํางาน
1.
องคการ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแกบุคลากร
ธันวาคม
ความรู ความเขาใจ
ประชุม ชี้แจงและสราง
ทุกคนในองคการ และสรางความตระหนัก ในการมีสวนรวม
ความตระหนักในการ
ความตระหนักในการพัฒนา
พัฒนาองคการใหแกบุคลากรทุกคนไดเล็งเห็นความสําคัญและ
บริหารจัดการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการองคกร
ประโยชนที่จะไดรับจากพัฒนาองคการ
PMQA
สูมาตรฐานสากล
แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาองคการ พัฒนาคุณภาพ
มกราคม
ผอ.สพป./
2.
การบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 2 คณะ ไดแก
สพม.
1. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาองคการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) (ดําเนินการดานนโยบาย)
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working Team) (ปฏิบัติตามนโยบาย)
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
มกราคม
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรม
ประชุม สรางความเขาใจในการประเมิน
3.
คุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
คุณภาพการบริหารจัดการ การกํากับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียม
Committee) ใหนโยบายและ สรางความใจใหกับ
ภาครัฐ มีความพรอม
ดูแลการ
ความพรอมสําหรับการประเมินตนเอง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และมีความเขาใจใน
ดําเนินการฯ
(working Term) เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําลักษณะ
การดําเนินการ
สําคัญขององคการและประเมินองคการ ดวยตนเอง 7 หมวด
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6.

5.

นําผลการประเมินสูการจัดทําแผนปรับปรุง
และพัฒนาองคกร

คณะกรรมการฯ ประเมินองคการดวยตนเอง
ตามเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ครบถวนทั้ง 7 หมวด และรายงานผล
การดําเนินงาน
นําผลในการประเมินสูการพัฒนา ดังนี้
1. ผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
2. ผลการประเมินองคการดวยตนเอง ครบถวนทั้ง 7 หมวด
3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาองคกร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ดําเนินการประเมินองคการดวยตนเอง
ครบถวนทั้ง 7 หมวด รวมถึงรายงานผลตามเกณฑและ
แนวทางที่กําหนด
เมษายนมิถุนายน

มีนาคม

ผลการประเมินตนเอง
ครบ 7 หมวด
ที่มีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธกันสอด
คลอมกับการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผานเกณฑตามที่
กพร. กําหนด

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
4.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรม
(working Term) รวมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
กุมภาพันธ
การพัฒนา
ขององคการ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
คุณภาพการ
คณะกรรมการฯ จัดทํา
1.
ลั
ก
ษณะองค
ก
าร
(สภาพบริ
บ
ททั
ว
่
ไปขององค
ก
าร)
บริหารจัดการ
ลักษณะสําคัญขององคการ
2. ความทาทายตอองคการ (สภาพการแขงขัน)
ภาครัฐ
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ประเมินผล
สรุปรายงาน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term)ประเมินผล สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กรกฎาคมกันยายน

1. คูมือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546
4. แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
การตัดสินใจ
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

เอกสารอางอิง :

8.

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2 เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
7.
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
กรกฎาคมคณะกรรม
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
กันยายน
การกํากับ
Committee) กํากับ ติดตาม เปนระยะอยางตอเนื่องและ
ดูแลการ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
สม่ําเสมอ
ดําเนินการฯ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข อ มู ล พื้ น ฐานของหน ว ยงานภายใน และภายนอกสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่จะตองติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ เพื่ อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน
4. คําจํากัดความ
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น” หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ควบคุมดูแลงานกลุมอํานวยการ /ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหนวยงาน องคกร และบุคคลภายนอก
สํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาทีศ่ ึกษา วิเคราะห ภารกิจและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและ
จําเปนตอการประสานงาน
5.2 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อสะดวกตอการคนหา
5.3 นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงาน ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธภารกิจงาน ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจง
หนวยงานตาง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ติดตอจัดหาขอมูล
รวบรวมขอมูลของแตละหนวยงาน
นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพร
ผาน
ขอมูลผานผูบังคับบัญชา
ประสานขอมูลในรูปแบบตางๆ
แจงหนวยงานตาง ๆ
ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปน
ปจจุบัน
7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
-

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4.

3.

ประสานขอมูลสารสนเทศ
ในรปแบบตางๆ

นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล
ผานผูบังคับบัญชา

ประสานขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงาน
ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ

นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล ใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ
การประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในและ
ภายนอกมีประสิทธิภาพ

ชื่องาน งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
พื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
เจาหนาที่ศึกษา วิเคราะห ภารกิจและรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
3 วัน
ทะเบียนขอมูลพืน้ ฐานของ
1.
ศึกษา วิเคราะห และ
ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการประสานงาน
หนวยงานภายในและ
รวบรวมขอมล
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อ
3 วัน
รวบรวมข
อ
มู
ล
ของแต
ล
ะหน
ว
ยงาน
2.
สะดวกตอการคนหา

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

จุดเชื่อมตอระหวางหนา

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการติด
ประสานงานที่รวดเร็ว

รายละเอียดงาน
ประชาสัมพันธภารกิจงาน ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจงหนวยงานตาง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน

ประชาสัมพันธแจงหนวยงานตาง ๆ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
(ถาไมจบภายใน 1 หนา)

-

เอกสารอางอิง :

6.

5.

ลําดับที่

ชื่องาน งานประสานงาน (ตอ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุม อํานวยการ
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับตางๆ

1. ชื่องาน : งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่ก ารศึกษาเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ มการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ย วกับการสรรหากรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตามปฏิทินและแนวทางที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึ ง คณะบุ ค คลซึ่ งแตง ตั้ งตามกฎกระทรวง
กํา หนดจํ า นวนกรรมการ คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหา การเลื อ กประธานและกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
“เจาหนาที”่ หมายถึง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ และผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ และหลักเกณฑ วิธีการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ใหชัดเจน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานแกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5.4 จัดทําประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา แจงใหองคกร สมาคม หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผูแทนหนวยงาน
ละ 1 คน ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เสนอ 2 คน
5.5 ดําเนินการใหผูมีคุณสมบัติครบถวนจากองคกร สมาคม ผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูแทนครุสภา
เลือกกันเองใหไดผูแทนหนวยละ 1 คน เวนแตผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี 2 คน (เทศบาล 1 คน
อบจ./อบต. 1 คน )
5.6 เสนอรายชื่อใหประธานกรรมการการศึกษาแตงตั้งเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.7 ดําเนินการสรรหากรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิในสวนที่เปนผูบริหารสถานศึกษา
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ สรรหาผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน ให
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกใหเหลือ 7 คนและแตงตั้งเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.9 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนประธาน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอใหประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง
5.10 กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จะตองดําเนินการ
ใหมีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนตําแหนงที่วาง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯ ขอ 5 และขอ 6
การสรรหากรรมการผูแทนองคกร
สมาคม ผูแทนผูรับใบอนุญาต
และผูแทนครู จํานวน 9 คน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประกาศสรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯขอ 5(1)

1. คณะกรรมการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ สรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ 14 คน

2. เปดรับการเสนอชื่อ

2. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้กรรมการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเหลือ 7
คน และแตงตั้งเปนกรรมการ

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
5. จัดประชุมเลือกกันเองในแตละกลุม
6. ประกาศผลการสรรหากรรมการ

7. สพฐ. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แตงตั้งกรรมการ
9 คน

จัดประชุมผูไดรับการสรรหาเปน
กรรมการ ทั้งหมด 17 คน เพื่อเลือก
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตงตั้งประธานกรรมการเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
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การสรรหากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ตามกฎกระทรวง ขอ 2 (8)
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบเสนอชื่อผูแทนองค สมาคม ผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู ผูทรงคุณวุฒิ
7.2 ใบสมัครผูทรงคุณวุฒิ เขารับเลือกเปนกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีใหผูทรงคุณวุฒิ
ยื่นใบสมัครเปนกรรมการได)
7.3 ประวัติผูสมัครหรือผูไดรับการเสนอชื่อ
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 36
8.2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 16
8.3. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546
8.4. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูแทนครู เพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2552
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1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาเขตพื้ น ที่ การศึก ษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้น ที่ก ารศึกษาเปน ไปดวยความเรี ย บร อยบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามปฏิทินและ
แนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด
4. คําจํากัดความ
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผูแทน
ขาราชการครู อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนขาราชการครู ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายถึง อนุกรรมการผูแทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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การเตรียมการเลือกตั้ง
5.1.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.1.4 รับสมัคร จัดทําประกาศรับสมัคร วิธีการรับสมัคร ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว ปดประกาศ ตามรายละเอียดและวิธีการที่กําหนด
5.1.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.1.6 กําหนดหนวยเลือกตั้ง
5.1.7 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.1.8 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเลือกตั้ง ใหทราบ
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่ และปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กําหนด
5.1.9 ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
5.1.10 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
5.1.11 ประชาสัมพันธ
5.1.12 รักษาความปลอดภัย
การดําเนินการในวันเลือกตั้ง
5.1.13 คณะกรรมการเลือกตั้งมีหนาที่กํากับ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย
โดยตรวจสอบความเรียบรอยของหนวยเลือกตั้ง จัดใหมีการเปดลงคะแนน เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนน
นับคะแนน ประกาศผลนับคะแนน
การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง
5.1.14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินที่กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เตรียมการเลือกตั้ง

1.ศึกษาเอกสาร
2.วางแผน กําหนดปฏิทิน
3.จัดทําประกาศ
4.รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัตร
ประกาศรายชื่อ
5.จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
6.กําหนดหนวยเลือกตั้ง
7.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
8.ประชุมชี้แจง
9.ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง
10.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
11.ประชาสัมพันธ
12.รักษาความปลอดภัย

เตรียมการเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบความเรียบรอยหนวย
เลือกตั้ง
2.เปดการลงคะแนน
3.ปดการลงคะแนน นับคะแนน
4.รายงานผลไป สพป./สพม.

เตรียมการเลือกตั้ง

รายงานผลการเลือกตั้งไปสํานักงาน ก.ค.ศ.

5.2 การสรรหาอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2.3 แจงกรรมการสรรหาพิจารณาอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาตามแบบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปน อนุกรรมการผูแทน
ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู สมัครและผูไดรับการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
แจงกรรมการสรรหาพิจารณา
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ.ใน อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
และผูไดรับการเสนอชื่อ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผูสมัครและผูไดรับ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
5.3 การสรรหาอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทนคุรุสภาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.3.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปน อนุกรรมการผูแทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
5.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผูสมัครตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.3.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผสมัคร
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
5.4 การสรรหาคัดเลือกอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.4.1 ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.4.2 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทําหนาที่คัดเลือกอนุกรรมการผูแทนคุรุสภาตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.3 แจงคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา
เปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามแบบ หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปนอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
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5.4.5 ประชุมคัดเลือกผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อเปน อนุกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามแบบ
ที่กําหนด
6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ประกาศรับสมัคร
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
จัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือกพรอมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
7. แบบฟอรมที่ใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
8.2. หลักเกณฑและวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ ผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผูแทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ และ อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.คก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่
การศึกษา พ.ศ. 2553
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามปฏิทินและแนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.”หมายถึง
ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนขาราชการครู และ
ผูแทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใหครบถวนสมบูรณและ
เปนปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กําหนดหนวยเลือกตั้ง
5.6 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของการดําเนินการเลือกตั้ง ใหทราบถึง
บทบาท อํานาจหนาที่ และปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกตั้งและรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
5.10 ประชาสัมพันธ
5.11 รักษาความปลอดภัย
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1.รับสมัคร
2.ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
3.ใหหมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร
4.ผูแทน ผอ.สพท.
5.ผูแทน ขรก.

สพฐ.
ดําเนินการ
แจง สพท.ให
ดังนี้
ดําเนินการ
แจงใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกตั้งที่จะสมัครในแตละกลุม
ไปสมัคร
ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขต
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูมีสิทธิ์
เขารับการเลือกตั้งและรายชื่อผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ใหเขตเลือกตั้งรายงานผล
ไปยัง ก.ค.ศ.
จัดการเลือกตั้ง
นับคะแนนและรายงานผล
ไปยังเขตเลือกตั้ง
ตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําหนวย
เลือกตั้ง
กําหนดหนวยเลือกตั้ง

7. แบบฟอรมที่ใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบดวย กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณฺวุฒิและกรรมการ
ผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.3. หลักเกณฑและวิธีการไดมา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของอนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2553
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ประธาน กพฐ.แตงตั้งประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

เสนอประธาน กพฐ.แตงตั้งประธานกรรมการ ตามปฏิทินที่ สพฐ.
เขตพื้นที่การศึกษา
กําหนด

สพฐ

เอกสารอางอิง :
1. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
2. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ฯ………….
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
หนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

5

เลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

จุดเชื่อมตอระหวาง

ชื่องาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร……………………………………….
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไดคณะกรรมการที่สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑการสรรหาและเลือก ตามปฏิทินที่ สพฐ. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑการสรรหา
1
คณะกรรมการฯ
กําหนด
ที่มีคุณภาพ
ดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
ดําเนินการสรรหาและเลือก กพท.
2
พื้นที่การศึกษา
กําหนด
จัดทําประกาศผลการสรรหาเสนอประธาน ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกเสนอ กพฐ.
3
กพฐ.พิจารณาแตงตั้ง
กําหนด
จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุมอํานวยการ
4
เพื่อเลือกประธานฯ
กําหนด
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

9. สรุปมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประชาสัมพันธ

1. ชื่องาน : งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
2. วัตถุประสงค
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สรางเครือขายการประชาสัมพันธทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การจัดทําขอมูลขาวสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสาร
4. คําจํากัดความ
“ การบริหารงานประชาสัมพันธ ” หมายถึง การวิเคราะหขอมูลขาวสาร โครงการ
นโยบาย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูองคความรูและ
สื่อประชาสัมพันธ
“ ขอมูลขาวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวา
จะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ไฟลภาพ
ไฟลเอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“เครือขายประชาสัมพันธภายในองคกร ” หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อ กลุ ม เครื อ ข า ย
สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของ
“เครื อ ข า ยประชาสั ม พั น ธ ภ ายนอกองค ก ร” หมายถึ ง หน ว ยงานองค ก รภาครั ฐ
เอกชน และทองถิ่น องคกรชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํ า งาน” หมายถึ ง บุ ค ลากรผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
เปนการเฉพาะในแตละภารกิจ
“การเผยแพร กิ จการและผลงาน” หมายถึ ง การเผยแพร ข อมู ลข าวสารงานบริ หารจั ด
การศึกษา และผลงานอื่นๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ ที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดเครือขายการประชาสัมพันธ
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5.2 สํารวจขอมูลเครือขายการประชาสัมพันธทั้งเครือขายภายในและภายนอกองคกร
แลวจัดทําทะเบียนเครือขายประชาสัมพันธ และบุคลากรผูที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ
5.3 จัดทําหลักเกณฑขอกําหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดตอประสานงานกับ
เครือขายการประชาสัมพันธ
5.4 รวบรวมขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นําเสนอหลักเกณฑ ขอกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิเคราะห และบริหารจัดการขอมูลขาวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อ
ใหตอบสนองจุดมุงหมาย ประกาศเผยแพรขอมูลเครือขายการประชาสั มพันธ หลักเกณฑ ขอกําหนด
แนวปฏิบัติ รูปแบบการติดตอประสานงานให บุคลากร ผูเกี่ยวของ และเครือขายการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธและสถานศึกษาไดทราบและนําไปใชประโยชนในการติดตอและสงขาวประชาสัมพันธ
5.7 ติดตามขาวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมขอมูลองคความรู ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ดวยเครือขายประชาสัมพันธ (e- Network)
5.8 จัดบุคลากรผูรับผิดชอบการประสานงานและเครือขายการประชาสัมพันธ
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ โดยใหเครือขายมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือขายประชาสัมพันธแลวนําผลมาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํารวจขอมูลเครือขายการประชาสัมพันธและ
จัดทําทะเบียน
จัดทําหลักเกณฑและรูปแบบการติดตอประสานงานกับ
เครือขายการประชาสัมพันธ
นําเสนอหลักเกณฑ
รูปแบบการประสานงาน
ให ผอ.สพป./ม.พิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รวบรวมขอมูล/ประกาศเผยแพรขอ มูลเครือขาย
การประชาสัมพันธใหผเู กี่ยวของทราบ
จัดตั้งเครือขาย e-Network/กลุมเครือขายบริหาร
ประชาสัมพันธ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามขาวสาร
จัดบุคลากรผูร ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุมเครือขายการประชาสัมพันธ

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือขาย
และนํามาพัฒนาปรับปรุง

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญํติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

5.

3

2

ลําดับที่
1

จัดบุคลากรผูร ับผิดชอบ
การประสานงาน

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

สํารวจขอมูล/จัดทําทะเบียน
เครือขาย/หลักเกณฑ/รูปแบบการ
ประสานงานกับเครือขาย

คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให
ผูรับผิดชอบการประสานงานกับกลุม
เครือขาย

สํารวจขอมูลเครือขาย จัดทําทะเบียน
เครือขาย กําหนดหลักเกณฑ
กําหนดรูปแบบการประสานงานกับ
เครือขาย
นําเสนอหลักเกณฑรูปแบบการ
ประสานงานใหผอ.สพป./สพม.พิจารณา
อนุมัติ

รายละเอียดงาน
แตงตั้งทํางานการเพื่อศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑที่เกีย่ วของ

1 วัน

1 เดือน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- เจาหนาที่
- ผอ.สพป. ผอ.สพม.

- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
- คณะทํางาน

หมายเหตุ

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน

วัตถุประสงค

9. สรุปมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ; งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

ตรวจสอบประเมินผล
นํามาพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมเสริม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือขายและนํามาพัฒนาปรับปรุง

รายละเอียดงาน
- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธใน
หลายรูปแบบ

เวลาดําเนินการ

มีเครือขายประชาสัมพันธ
เผยแพรกจิ กรรมของ สพป./
ม.ที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายชองทาง

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ
บุคลากรทีไ่ ดรบั
มอบหมาย

หมายเหตุ

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

8.

ลําดับที่
6.

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ วิเคราะหขอมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบทั่วถึงกัน

ชื่อกระบวนการ; งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค

1. ชื่องาน : งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง การสร า งเครื อ ข า ยการประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร
การจัดทําขอมูลขาวสาร การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการขอมูลขาวสาร
4. คําจํากัดความ
“ ขอมูลขาวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวา จะ
ไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ไฟลภาพ ไฟล
เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสี ยงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไว
ปรากฏได
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน” หมายถึง บุคลากรผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนการ
เฉพาะในแตละภารกิจ
“การเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน” หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารงานบริหาร
จัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพรขอมูลขาวสาร
5.1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะหระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดตอประสานงานกับเครือขายฯ บุคคล หนวยงาน
และสาธารณชน ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จัดทําแผนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักงานและ
สถานศึกษาใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อขอมูลขาวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศนและสื่อ
อิเลคทรอนิกส และสื่อในรูปแบบอื่น
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.1.5 วิเคราะหสรุปประเด็นขอมูลขาวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและผลงานของสํานักงานเขตฯ ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาพอื่นๆ
5.1.7 ดําเนินการประชาสัมพันธโดยผานสื่อตางๆ และเครือขายการประชาสัมพันธ
5.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
จัดระบบรูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร
จัดทําแผนการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ผลิตสื่อขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
วิเคราะหสรุปประเด็น ขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

นําเสนอหลักเกณฑ รูปแบบการประสานงาน
ใหผอ. สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ

เก็บรวบรวมขอมูลขาวสารดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการประชาสัมพันธ
ติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ
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ไมอนุมัติ

5.2 งานบริการขอมูลขาวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารผลงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ดวยระบบอิเลคทรอนิคสและรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสาร ผลงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ขาวสาร สื่อ Web Page E-mail และกระดานขาว
5.2.3 จัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร หรือคลังขอมูลขาวสารในรูปแบบเอกสาร
และระบบอิเลคทรอนิกส
5.2.4 จัดบุคลากรผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารและการใหบริการ
5.2.5 ใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบที่หลากหลายผานสื่อทุกแขนงและเครือขาย
การประชาสัมพันธ ตอสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการใหบริการ นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องเปนระยะๆ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดรวบรวมขอมูล
ขาวสาร
การประชาสัมพันธ

จัดระบบรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสาร
จัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร

ไมอนุมัติ

นําเสนอระบบ /รูปแบบการใหบริการ
และจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร
ให ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรใหรับผิดชอบการใหบริการขอมูลขาวสาร
ใหบริการขอมูลขาวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแกไข

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบฟอรมกระดานขาวในเว็ปบอรด
7.2 แบบฟอรมการสงขาว
7.3 แบบฟอรมทะเบียนเครือขาย
7.4 โปรแกรมการรับ – สงขาวทาง E-mail
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8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
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4

3

2

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

ผลิตสื่อ ขอมูลขาวสารและ
วิเคราะหประเด็นขาว แลวเก็บ
รวบรวมขอมูล

จัดระบบ/รูปแบบ และจัดทํา
แผนการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ระเบียบทีเ่ กี่ยวของ

- นําเสนอแผนการประชาสัมพันธ/
รูปแบบการประชาสัมพันธและผล
วิเคราะหประเด็นขอมูลขาวสารให ผอ.
สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ

- ผลิตสื่อขอมูลขาวสาร ทุกรูปแบบ
- วิเคราะหประเด็นขอมูลขาวสาร
- เก็บรวบรวมขอมูล ขาวสาร

- จัดระบบ/รูปแบบการติดตอ
ประสานงาน- จัดทําแผนประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสาร

1 เดือน

- ผอ.สพป./สพม.

- เครือขาย
- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

- เจาหนาที่
- คณะทํางาน

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
- คณะทํางาน
1
- แตงตั้งคณะทํางานศึกษา วิเคราะห
1วัน
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห
ระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
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ติดตามประเมินผล

- ติดตามตรวจสอบประเมินผล
การประชาสัมพันธแลวนํามาพัฒนา
ปรับปรุงแกไข

คําอธิบายสัญลักษณผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความเขาใจที่ดีงามไดรับ คณะทํางาน
การสนับสนุนใหสามารถ
บริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธลากรใหขาวสาร พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติม

6

ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมอํานวยการ รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมสราง ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหหนวยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
5
ประชาสัมพันธผานสื่อ ตาง ๆ และ
ผลงานของสพป./สพม. - เจาหนาที่
เครือขายประชาสัมพันธในหลายรูปแบบ
เผยแพรสูสาธารณชน - เครือขาย
ดําเนินการประชาสัมพันธ
ผานชองทาง

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานกับ
ผูปฏิบัติงานและระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน มีหลักประกันไดรับการสงเคราะหชวยเหลือในดานตาง ๆ
ตามกรณีที่สมควรอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหใหความชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ ตามกรณีในเบื้องตนที่ไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547
4. คําจํากัดความ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลื อและอํานวย
ความสะดวกให แ ก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า รงชี วิ ต ทั้ ง ที่
สวนราชการจัดใหและนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหเปนกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชนแก
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่สวนราชการเห็นสมควรจัดใหมีเพิ่ มขึ้น และไมขัดตอระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ที่เหมาะสมรวมถึงที่ไดทําขอตกลงกับ
5.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพใหสถานศึกษาและบุคลากรไดทราบและขาใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแตละโครงการ
5.4 ประสานการดําเนินการกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
5.5 ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแตละ
โครงการ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชนของขาราชการที่เขารวม
โครงการในแตละโครงการที่ไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ. 2547
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ/แนว
ปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

วางแผนการดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
แตงตั้งคณะกรรมการในการ
จัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป/สพม.
พิจารณา

ไมเห็นชอบ

ดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ทุกขั้นตอน
ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน
ของขาราชการที่เขารวมโครงการ

สรุปผลและรายงานผล
การดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบคําขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแตละโครงการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการดานการจัดสวัสดิการในแตละเรื่อง

124

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
125
กลุมอำนวยการ

สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินงานในการจัดหรือใหบริการสวัสดิการ/
สวัสดิภาพและติดตามตรวจสอบรายละเอียดของ
เงื่อนไขของโครงการ

เสนอ ผอ.สพป/สพม
พิจารณา

วางแผนกําหนดรูปแบบ/ประชาสัมพันธ

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการและนําปญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงพัฒนางาน

ประสานงาน และดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแตละโครงการสอดคลองกับ
ระเบียบ

วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ
ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพใหสถานศึกษาและบุคลากรได
ทราบและขาใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตามรายละเอียดของแตละโครงการ

ตามปฏิทินของ
แตละโครงการ

ตามปฏิทินของ
แตละโครงการ

1 วัน

1 สัปดาห

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ขาราชการครูและบุคลากร จนท.
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ

มีรูปแบบการใหบริการ
อยางเสมอภาค ถูกตอง
ครบถวน

เอกสารอางอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 2.. ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการดานการจัดสวัสดิการในแตละเรื่อง
คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา)

5.

4.

3.

2.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........ กลุมอํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค
เพื่อใหขาราชการ ไดรับสวัสดิการทีด่ ี เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน เสริมสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางหนวยงานกับผูปฏิบัติงานและระหวางผูป ฏิบตั ิงานดวยกัน และมี
หลักประกันไดรับการสงเคราะหชว ยเหลือในดานตาง ๆ ตามกรณีทสี่ มควรอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและ แนวทางปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิการ
1 วัน
จนท.
ศึกษาระเบียบ / แนว
และสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ
ปฏิบัติ เงื่อนไข
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่
1.1 รับ – สง หนังสือราชการ 1) ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการบริหารของ
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) วิเคราะหและออกแบบระบบการรับ-สง หนังสือ
ราชการใหสอดคลองสัมพันธกัน และสามารถ
เชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหรือหนวยงานภายนอก
3) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการรับ – สง หนังสือราชการที่ออกแบบไว
4) นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใชในการปฏิบัติงาน รับ – สง หนังสือ
ราชการ
5) รับ – สง หนังสือราชการตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
6) ประเมินและรายงานผลการจัดระบบการรับ – สง
หนังสือราชการ
7) ปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. หนวยงานภายนอก
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 2 1.2 งานการจัดทําหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) กําหนดรูปแบบหนังสือราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใหเปนไปในทิศทางแนวเดียวกัน
โดยใหสอดคลองและถูกตองตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3) ดําเนินการจัดทําหนังสือใหถูกตองตามระเบียบฯ
และเหมาะสมกับสภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยนําเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงาน
4) ติดตามผลการปฏิบัติงานดานการจัดทําหนังสือ
ราชการ และปรับปรุงแกไขเปนระยะ ๆ อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 3 1.3 งานจัดเก็บหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การเก็บหนังสือราชการแตละประเภท
2) วิเคราะหหนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จแลวเพื่อคัด
แยกการจัดเก็บหนังสือราชการตามประเภทและอายุ
ของเก็บของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการให
สอดคลองกับระเบียบ
4) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ใหสามารถรองรับระบบการเก็บ
หนังสือราชการ
5) ดําเนินการจัดเก็บหนังสือราชการตามระเบียบที่
กําหนด
6) ดําเนินการตรวจสอบการจัดเก็บหนังสือราชการ
ทุกป เพื่อนําขอมูลที่ไดไปดําเนินการในขั้นตอน
การทําลายหนังสือราชการตอไป

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. กองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่
4 1.4 งานการยืมหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
เรื่องการใหยืมหนังสือราชการ
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหยืมหนังสือ
ราชการภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานตาม
ระเบียบที่กําหนด
3) จัดระบบการควบคุม ติดตาม การดําเนินการใหยืม
หนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) การประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานเปนระยะ ๆ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. หนวยงานอื่น
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่
1.5 งานการทําลายหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การทําลายหนังสือราชการ
2) แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
3) สํารวจหนังสือราชการที่จัดเก็บและมีอายุครบ
ตามระยะเวลาการจัดเก็บ โดยดําเนินการภายใน
60 วัน หลังสิ้นปปฏิทิน
4) จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลาย
เพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ
5) สงบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ หรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแต
หนังสือราชการประเภทที่ไดขอทําความตกลงกับกอง
จดหมายเหตุแหงชาติไวแลว

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ
การทําลายหนังสือ
5. หอจดหมายเหตุแหงชาติ

134

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 6 1.5 งานการทําลายหนังสือ
การศึกษา
ราชการ(ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือ
กองจดหมายเหตุแหงชาติ (แลวแตกรณี) แลว
ดําเนินการทําลายหนังสือราชการ ดวยวิธีการที่
ถูกตองและเหมาะสม
7) ประเมินผลการดําเนินงานดานการทําลายหนังสือ
ราชการและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตอไป

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ
การทําลายหนังสือ
5. กองจดหมายเหตุแหงชาติ
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2 งานชวยอํานวยการ

ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
2.1งานรับ-สงงานในหนาที่
ราชการ

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

1. ขาราชการครูและบุคลากร
การรับ – สงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ.2524
ทางการศึกษา
2. วิเคราะหและจัดเตรียมแบบฟอรม บัญชี
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรับ – สงงานในหนาที่ราชการ จัดสงแบบฟอรม 3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
ใหทุกกลุมเพื่อดําเนินการจัดทําบัญชีรับ – สงงานใน พื้นที่การศึกษาที่รับมอบหนาที่ราชการ
สงมอบงาน
3. ดําเนินการรวบรวมแบบฟอรม บัญชี การรับ
– สงงานในหนาที่ราชการของแตละกลุมและจัดทํา
งบหนาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
4. เสนอรายละเอียด บัญชี การรับ – สงงานให
ผูสงมอบงานและผูรบั มอบงานในหนาที่
5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – สงงานใน
หนาที่ ที่ลงนามเรียบรอยแลวมอบใหผูสงมอบงาน
และผูรับมอบงานไวคนละ 1 ชุด และสําเนาเก็บ
ไวเปนหลักฐานสวนกลาง จํานวน 1 ชุด

1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตารางการวิเคราะหงาน
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2 งานชวยอํานวยการ

ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
2.2 งานมอบหมายงานใน
หนาที่

งาน/เรื่อง

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

1. ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ คําสั่งมอบ 1. ขาราชการครูและบุคลากร
อํานาจ และภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางการศึกษา
2. จัดบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ โดยตองคํานึงถึงความรู
ความสามารถและประสบการณของบุคลากรที่
มอบหมายใหปฏิบัติตามความเหมาะสม
3. รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงาน
รายบุคคลของแตละกลุมเพื่อจัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน (Work Instruction)
5. ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ของบุคลากรเปนระยะ ๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตารางการวเคราะหงาน
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

งานชวยอํานวยการ

ที่

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3 งานเลขานุการผูบริหาร 1. ศึกษา วางแผนกําหนดแบบฟอรมที่ใชสําหรับการ
สํานักงานเขตพื้นที่
นัดหมาย การประชุม การปฏิบัติงานในรูปแบบอื่น
ๆ ใหสามารถตรวจสอบ รายงานรายละเอียดภารกิจ
การศึกษา
ตาง ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. บันทึกรายละเอียดการนัดหมาย การมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติหนาที่แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
และดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของกรณีมีภารกิจที่ตอง
อํานวยความสะดวก
3.1 การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจที่ไดรับนัดหมายหรือที่ไดนัดหมายไว
3.2 แจงผูที่ไดรับมอบภารกิจเพื่อรวมปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานการเบิกจายงบประมาณใน กรณีที่
ตองมีคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย ประสาน
การยืมเงิน หรือดําเนินการเบิก – จาย แลวแตกรณี

งาน/ เรื่อง

ตารางการวิเคราะหงาน
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผอ./รอง ผอ.
4. ผูเกี่ยวของอื่น ๆ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

2 งานชวยอํานวยการ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3 งานเลขานุการผูบริหาร
3.4 นัดหมายพาหนะสวนกลางกรณีตอง
สํานักงานเขตพื้นที่
เดินทางโดยพาหนะสวนกลหรือติดตอประสานงานใน
กรณีที่ตองเดินทางโดยพาหนะอื่น
การศึกษา(ตอ)
4. กลั่นกรอง จัดลําดับความสําคัญของงาน เพื่อ
นําเสนอผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ติดตอประสานงาน นัดหมายและปฏิบัติหนาที่
ที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุปรายงานการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ
รายงานตอผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาหรือ
ผูแทนมอบหมาย

งาน/ เรื่อง

ตารางการวิเคราะหงาน
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผอ./รอง ผอ./ผอ.กลุม
4. ผูเกี่ยวของอื่น ๆ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

งานชวยอํานวยการ

ที่

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชุมรวมกับสถานศึกษา
2. จัดทําปฏิทินกําหนดวัน เวลา ในการประชุม
ตามปปฏิทิน
3. ประสานกับทุกกลมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ
หรืออื่น ๆ แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา
สถานที่ในการประชุม

งาน/ เรื่อง

ตารางการวิเคราะหงาน

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

งานชวยอํานวยการ

ที่

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชุมรวมกับสถานศึกษา
2. จัดทําปฏิทินกําหนดวัน เวลา ในการประชุม
ตามปปฏิทิน
3. ประสานกับทุกกลมในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวของ
หรืออื่น ๆ แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา
สถานที่ในการประชุม

งาน/ เรื่อง

ตารางการวิเคราะหงาน

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ตามประกาศ ศธ

งานชวยอํานวยการ

ที่

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
5. ดําเนินการประชุม จดบันทึกการประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกมติที่ประชุมนํารายละเอียดจัดทํารายงาน
การประชุมแจงผูที่เกี่ยวของทราบเพื่อรับรอง
(ตอ)
การประชุม
6. ประสานงานกับทุกกลุมในการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เสนอผูบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจงผูที่
เกี่ยวของทราบ
7. ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินการ
จัดการประชุม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาตอไป

งาน/ เรื่อง

แบบฟอรมการวิเคราะหงาน

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ผอ./รองผอ./ผอ.กลุม
5. สถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนา
1. สํารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ความตองการในการปรับภูมิทัศนของสถานที่ทํางาน
เพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน เปน
สถานที่ทํางานที่นาดู นาอยู นาทํางาน
2.วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ (Master plan)
การจัดและปรับปรุงภูมิทัศนทั้งในปจจุบันและ
อนาคตที่สอดคลองกับกิจกรรม 5 ส.และมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
3. ดําเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศนตามที่วางแผน
ไวทกี่ ําหนด
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
5. นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขตอไป

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการ ลูกจางใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผูมีความรูในเรื่องการจัด
ภูมทิ ัศนของอาคารสถานที่

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดลอม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่ 1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ การขอใชและ
การอนุญาตใหใชอาคารสถานที่ของทางราชการ
2. จัดทําหลักเกณฑ ขอบังคับในการใหบริการ
อาคารสถานที่ของทางราชการ
3. จัดทําคําขอใชอาคารสถานที่ ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ ขอบังคับที่กําหนดไว
4. จัดใหมีผูรับผิดชอบในการดูแล การบํารุงรักษา
รวมถึงการใหบริการอาคารสถานทีท่ ี่สอดคลองกับ
กิจกรรม 5 ส.
5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับ
ผูรับบริการ
6. นําผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแกไข
ตอไป

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูรับบริการทั้งขาราชการ
ลูกจางในสํานักงานหรือ
บุคคลภายนอก
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดลอม
3.3 งานรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
1. ขาราชการ/ลูกจาง/ยาม
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 ที่แกไข 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการตามระเบียบ
3. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและประชุม ซักซอม
ชี้แจงสรางความตระหนักใน เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของหนวยงาน ความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ ที่จําเปนสําหรับ
การรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายงานในหนาที่ โดยใหมีผล
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และมีการจัดเอกสาร
บันทึกเปนหลักฐาน
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตั้งผูติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อใหการรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผูบังคับบัญชา

ตารางการวิเคราะหงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4 งานยานพาหนะ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.

งาน/เรื่อง
งานยานพาหนะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาในการใชพาหนะสวนกลางของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขาราชการครูและบุคลากร
2. จําแนกพาหนะสวนกลางโดยจัดเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการ
ทางการศึกษา
ควบคุม การบํารุงรักษา การใหบริการรวมทั้งการจัดทําเอกสารคูมือ
ประจํารถ
3. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใชพาหนะสวนกลาง รวมทั้ง
การขอใชน้ํามันสวนกลางหรือกรณีที่ตองใชน้ํามันจากแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวของ
4. กําหนดผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะในเรื่องของการขอใช การดูแล
บํารุงรักษา การตรวจสภาพ การสงซอม พรอมทั้งรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ
5. กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะสวนกลางใหอยูในที่ปลอดภัยและ
สอดคลองกับระเบียบ กรณีขออนุญาตนําพาหนะสวนกลางเก็บรักษา
นอกหนวยงานตองดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะสวนกลางเพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป

ตารางการวิเคราะหงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 5.1 งานจัดระบบ
และพัฒนาองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบโครงสราง การแบงสวน 2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลอง การศึกษา
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบงสวนราชการ
ภายใน ที่สอดคลองกับบริบทการบริหารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ใหความเห็นชอบการแบงสวนราชการเปนกลุมงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจงกลุม
บริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร
4. ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสถานศึกษาทราบ
5. ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการ
แบงสวนราชการที่กําหนด

ตารางการวิเคราะหงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
147
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 5.1 งานจัดระบบ
และพัฒนาองคกรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงาน (ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. วิจัย / ประเมินผล /รายงานผลการดําเนินงานตาม 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบโครงสราง การแบงสวน
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน
กลุมงานภายใน
7. ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ตารางการวิเคราะหงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.2 งานพัฒนา
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
คุณภาพ
พื้นที่การศึกษา
การใหบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห ภารกิจ กําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียตาม พันธกิจเพื่อใหตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม
2. จัดชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
และเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ โดยแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการขอรองเรียน /
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ วิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับ
รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสมและทันทวงที
4. สรางเครือขาย และจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5. ดําเนินการในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการผานกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่
เปนการสงเสริมระดับการมีสวนรวมของประชาชน

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ขาราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
149
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ใหบริการ ระยะเวลาแลว 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือ 2.ขาราชการครูและบุคลกรทาง
คูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวน การศึกษา
ไดสวนเสียทราบ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
7. วัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสวนราชการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อเปน
ขอมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการใหบริการ

ตารางการวิเคราะหงาน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.3 งานมาตรฐาน 1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขต
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
สํานักงานเขตพื้นที่ พื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ
พื้นที่การศึกษา
การศึกษา
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหนาที่ของกลุมใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
3. สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. กําหนดเปาหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคลองกับบริบท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเปาหมายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
151
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.3 งานมาตรฐาน 7. นําผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
สํานักงานเขตพื้นที่ :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนขอมูล
พื้นที่การศึกษา
การศึกษา (ตอ)
ยอนกลับ (Feed back) และขอมูลฐาน(Based Line Data)
สําหรับการปรับปรุง /พัฒนา การบริหารจัดการมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ขาราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.4 งานคํารับรอง
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
การปฏิบัติราชการ
พื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการให 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนและคาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)
2. ขาราชการครูและบุคลกรทาง
2. สรางทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดูแล
การศึกษา
ตัวชี้วัดและ ผูรับผิดชอบตัวชีว้ ัด
3. จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลปฐาน(based lines)
เพื่อใหผูรับผิดชอบกําหนด
แนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. สื่อสาร เพื่อใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรู
ความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่สงผลตอการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทาง
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs
Template)
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด

ตารางการวิเคราะหงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
153
กลุมอำนวยการ

บทบาท /ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.4 งานคํารับรอง
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
การปฏิบัติราชการ
พื้นที่การศึกษา
(ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ 2. ขาราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
การศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือผูวาราชการ
จังหวัด(ถามี)
7. ผูรับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด (ถามี)
กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดสงขอมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
10.จัดสรรเงินรางวัล

ตารางการวิเคราะหงาน
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ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.5 งานควบคุมภายใน
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา
การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด
2) วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนด
ปจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน
3) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการใน
การปองกันความเสี่ยงในแตละปจจัยความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํา
มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่ไดจัดวางระบบไว

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.สถานศึกษา
4.สพฐ.
5.กรมบัญชีกลาง / คตง.
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
155
กลุมอำนวยการ

ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.5 งานควบคุมภายใน
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
(ตอ)
พื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) ใหบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ
นํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจของงาน
7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุม
ภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรการที่กําหนดและนําผลไปปรับปรุง แกไข
พัฒนางานใหเหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เปนระยะ ๆ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.สถานศึกษา
4.สพฐ.
5.กรมบัญชีกลาง/คตง.
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

156

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมอำนวยการ

5.

ที่

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศธ.
งานการจัดระบบบริหารงาน การ
5.6 งานพัฒนาคุณภาพ 1. จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนัก และใหความรู
ควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร
การบริหารจัดการ
ในเรื่องการพัฒนาองคการและการพัฒนาคุณภาพบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาครัฐ (PMQA)
จัดการภาครัฐ แกบุคลากรทุกคนในองคการ
2. ดําเนินการพัฒนาองคการและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและจัดทําแผนดําเนินการ จํานวน
2 คณะ คือ
2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee)
2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Working Team)
3. สรางความเขาใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรและประเมินองคการ
ดวยตนเอง 7 หมวด

ตารางการวิเคราะหงาน

1. บุคลากรทุกคนในสังกัด
2. ทุกกลุมในสํานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.6 งานพัฒนาคุณภาพ
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต การบริหารจัดการภาครัฐ
พื้นที่การศึกษา
(PMQA) (ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. จัดทําลักษณะสําคัญขององคการตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองคการ
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และ
การจัดการความรู
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธขององคกร

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.6 งานพัฒนาคุณภาพ
ภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต การบริหารจัดการภาครัฐ
พื้นที่การศึกษา
(PMQA) (ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. ดําเนินการในขอที่ 2 – 5 นําผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคกร ซึ่งมีอยู 2 สวนคือ
ลักษณะองคกร และความทาทายขององคกร นําผล
การประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สูการพัฒนา
องคกรจุดเดนสามารถดําเนินตอไป จุดดอย
ตองกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสูการ
ปรับปรุงองคกรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสงผลสูการ พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตอไป
7. กํากับ ติดตาม การพัฒนาองคกรในทุกดาน
และทุกหมวด เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
8. ประเมินผล สรุปรายงานผลใหกับผูบริหาร
องคการไดทราบถึงความเคลื่อนไหวเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
6. งานประสานงาน
6.1 งานประสานงานระหวาง
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6.2 งานประสานงานระหวาง
ภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสํารวจและกําหนดภารกิจทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายที่จะตองประสานงาน
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดทําขอมูลพื้นฐานของหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทั้งดานตัวบุคคล คณะบุคคล หนวยงานและ
องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของและประสานการดําเนินงาน
รวมกัน โดยแยกออกเปนภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการติดตอ
ประสานงาน
3. กําหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ ในการประสานงานใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. หนวยงานภายนอก
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. สถานศึกษา
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. งานประสานงาน
งานประสานงานระหวาง 4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ ชองทาง
การ
หนวยงานภายในและ
ประสานงาน ใหมีความพรอมและเอื้อประโยชน สะดวก
หนวยงานภายนอก (ตอ) ตอการประสานงาน
5. สรางเครือขายการประสานงานระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการประสานงานตาม
ภารกิจอยางชัดเจนและเหมาะสม
7. กําหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงาน
เครือขายการประสานงานที่กําหนดโดยใชรูปแบบที่
หลากหลาย
8. ประเมินรูปแบบการประสานงาน และนําผล การ
ประเมินไปใชในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และพัฒนา
บุคลากรใหมีความพรอมใน การประสานงานกับบุคคล
องคคณะบุคคล องคกรและหนวยงานอื่น ๆ เปนระยะ ๆ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. หนวยงานภายนอก
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. สถานศึกษา
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.1 งานสรรหาคณะกรรมการ 1) ศึกษากฎหมายและหลักเกณฑการสรรหาและ
ระดับตาง ๆ
เขตพืน้ ที่การศึกษา
เลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2) จัดทําขอมูลองคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมาคมผูประกอบิชาชีพครู มา
คมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สมาคม
ผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
3) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
4) ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.1 งานสรรหาคณะกรรมการ 6) ในกรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาวางลงหรือ
ระดับตาง ๆ
เขตพืน้ ที่การศึกษา (ตอ)
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการสรรหา
แทนตําแหนงที่วางลงตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
7) จัดทําประวัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยละเอียดไวระบบขอมูลสารสนเทศสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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ที่ บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.2 งานเลือกตั้งและสรรหา
ระดับตาง ๆ
คณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาใหครบถวนสมบูรณและเปน
ปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
2) วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
3) จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการ
เลือกตั้งอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
4) รับสมัคร จัดทําประกาศรับสมัคร วิธีการรับ
สมัคร ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ ประกาศ
รายชื่อและหมายเลขประจําตัว ปดประกาศ ตาม
รายละเอียดและวิธีการที่กําหนดในขอ 3 กรณีผูแทน
ใน ก.ค.ศ. ดําเนินงานงานที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5)จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.2 งานเลือกตั้งและสรรหา
ระดับตาง ๆ
คณะอนุกรรมการขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) กําหนดหนวยเลือกตั้ง
7) จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8) ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผูที่เกี่ยวของ
การดําเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาท อํานาจหนาที่
และปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามแผนและปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่กําหนด
9) ปดประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
10) จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
11) ประชาสัมพันธ
12) รักษาความปลอดภัย
งานเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดําเนินงานตาม
หลักเกณฑและวิธีการไดมา ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.3 งานเลือกตั้งผูแทน
ระดับตาง ๆ
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและ
วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ ก.ค.ศ.ให
ครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน ตามที่ สํานักงาน
ก.ค.ศ. กําหนด
2) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาบุคคลที่
สมัครเปนผูแทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อจากรรมการสรรหา ตามที่ ปฏิทินและแนวทาง
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
3) ประกาศรับสมัคร ผูประสงคเปนผูแทน
อนุกรรมการผูแทน ก.ค.ศ. ตามแบบที่กําหนด
4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับ
การเสนอชื่อเปนอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน
อ.ก.ค.ศ.ตามแบบที่กําหนด
5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครและผูไดรับการ
เสนอชื่อเปนอนุกรรมการผูแทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน
ระดับตาง ๆ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
7.3 งานเลือกตั้งผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ตอ)
7.4 งานเลือกตั้งและสรรหา
คณะกรรมและกรรมการอื่น ๆ

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือก
ผูสมัครและผูไดรับการเสนอชื่อใหเหลือจํานวน 2 คน
7) จัดทําบัญชีราบชื่อผูไดรับการคัดเลือกพรอม
ประวัติการศึกษา อบรม ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.
ตามแบบที่กําหนด
การคัดเลือกอนุกรรมการผูแทนคุรุสภา
อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การเลือกตั้งหรือ
การสรรหาคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
อื่นๆใหเปนไปตามแนวทาง วิธีการที่กําหนด

ตารางการวิเคราะหงาน

1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผูวาราชการจังหวัด
4. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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8. งานประชาสัมพันธ

บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
1. งานการสรางเครือขาย
การประชาสัมพันธ

งาน/เรื่อง
ก) การสรางเครือขายภายในองคกร
1. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะหระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดเครือขาย
ประชาสัมพันธ
2. จัดทําหลักเกณฑขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือขายฯ
3. สํารวจรวบรวมขอมูลเครือขายประชาสัมพันธ โดย
ใชระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4. รวบรวมเสนอ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหรับทราบ
5. ประกาศกําหนดเครือขายประชาสัมพันธ ภายใน
องคกร
6. จัดทําทะเบียนเครือขายฯ
7. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตารางการวิเคราะหงาน

1. นักประชาสัมพันธ สพป./
สพม.
2. กลุมเครือขายสถานศึกษา/
สถานศึกษา
3. ครู/บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
8. งานการประชาสัมพันธ
8.1 งานการสรางเครือขาย
การประชาสัมพันธ(ตอ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก) การสรางเครือขายภายนอกองคกร
1. สํารวจขอมูลเครือขายประชาสัมพันธภายนอก
องคกรทุกแขนง
2. ประสานขอความรวมมือจากองคกรภายนอก
3. จัดทําประกาศกําหนดเครือขาย
4. จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจ
5. จัดทําทะเบียนเครือขาย
6. ประเมินผลและรายงานผล

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สถานีวิทยุโทรทัศน
2. สถานีวิทยุชุมชน ทองถิ่น
3. สื่อมวลชนทุกแขนง
4. สื่อหนังสือพิมพทองถิ่น/
สวนกลาง
5. สื่อมวลชนทุกแขนง
6. กลุมบุคคลผูเกี่ยวของ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
8 งานการประชาสัมพันธ
8.2 งานเผยแพร ขอมูล
ขาวสารและผลงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเผยแพร ขอมูลขาวสาร กิจกรรม และผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนการเผยแพร
ขอมูลขาวสารไปยังเครือขายประชาสัมพันธ
3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ
4) กําหนดรูปแบบ /ชองทางการเผยแพรขอมูลตาม
ความเหมาะสม
5) คัดกรองขาวสารขอมูลกอนนําเสนอทางเครือขาย
6) จัดทําทะเบียนและคลังขอมูลขาวสารสําหรับ
การเผยแพรประชาสัมพันธ
8) ติดตาม ประเมินผล รายงานผล การเผยแพร
ขอมูลขาวสาร

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. กลุมบุคคลผูสนใจ
3. นักประชาสัมพันธ
4. ผูบริหารสถานศึกษา
5. สถานศึกษา
6. สมาคม องคกรชุมชน
เอกชน สถาบันและสถาน
ประกอบการฯ
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
9. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
งานสวัสดิการและ
บุคลากรทางการศึกษา
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการ/สวัสดิภาพประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสม
2. วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในการ
จัดสวัสดิการ/สวัสดิภาพใหเหมาะสม
3. วางแผนการดําเนินงานในการประชาสัมพันธ
เผยแพรใหสถานศึกษาและบุคลากรไดทราบและเขาใจ
ในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแตละโครงการ
5. ประสานการดําเนินการกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ/สวัสดิภาพตาม
แนวทางและเงื่อนไขของแตละโครงการ
7. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษา
ผลประโยชนของขาราชการที่เขารวมโครงการที่ไมขัด
ตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ในสวนราชการ พ.ศ. 2547
8) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการ

ตารางการวิเคราะหงาน
บุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก ข.

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พ .ศ.2546
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
11. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ.2524
13. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
14. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการในสวนราชการ พ.ศ.2547
15. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่
แกไขเพิ่มเติม
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวสาร พ.ศ.2525 และที่แกไข
เพิ่มเติม
17. ระเบียบการตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
พ.ศ. 2551
18. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
19. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส พ.ศ.2549
20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553
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21. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
22. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
23. กฎ ก.ค.ศ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไดมาของอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผูแทน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม
24. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
25. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………………………
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ที่ ๓๒๘ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต&งตั้งคณะทํางานจัดทําคู&มือการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒
--------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อใชเป/นคูมือในการปฏิบัติงาน นั้น
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ มีคูมือการปฏิบัติงานที่สดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงและเป/นไปตามแนวทางที่ ก.พ.ร.กําหนด และสามารถใชคูมือเป/นแนวทางในการปฏิบัติงานให
บังเกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นได จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ดังนี้
ที่ปรึกษา
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๒. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๓. ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/หนวย

ประธาน
รองประธาน
ที่ปรึกษา

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายอํานวย ทิพย9กําจร
นายชัยณรงค9 ไชยวงศ9
นางกนกรัตน9 บุญผองศรี
นายตุ< จงรักษ9
นางราตรี ฉันทพจน9
นางสาวนิตยา ตาตินิจ
นางสาวฉวี ราชบุรี
นายสัมพันธ9 พันธ9พิมพ9
นางสุจิณล9ฎา คุยลําเจียม

รอง ผอ.สพป.นค.๒
ประธาน
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
ศึกษานิเทศก9 ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห9นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
นักวิเคราะห9นโยบายและแผน ชํานาญการ
คณะทํางาน
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานจัดทํา.../

คณะทํางานจัดทําเอกสารและรูปเล&ม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายอํานวย ทิพย9กําจร รอง ผอ.สพป.นค.๒ ประธาน
นายสัมพันธ9 พันธ9พิมพ9 นักวิเคราะห9นโยบายและแผน ชํานาญการ คณะทํางาน
นายบุญเทียม ไชยสงค9 นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ คณะทํางาน
จอ.พชร รักษ9มณี นักวิเคราะห9นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะทํางาน
นางสาวณัฐธยาน9 สิงหศิริ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะทํางาน
นางสาวมัทธิดา พงษ9สุวรรณ เจาหนาที่บันทึกขอมูล คณะทํางาน
นางสุจิณล9ฎา คุยลําเจียม นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ คณะทํางานและเลขานุการ

ใหคณะทํางานมีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามหนาที่ที่ไดกําหนดไวใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปFาหมาย
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป/นตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภัญIู ภูริศรี)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

