
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนงานและคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ ซึ้งประกอบด้วย
งานสารบรรณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา งานช่วยอ านวยการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา งาน
ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถน าเอกสารฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์       1 
งานสารบรรณ                               17     
งานการจัดท าหนังสือราชการ          23 
งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        32 
งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา        3



๑ 

 

 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ที่  32/2562 
เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

                            ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

------------------------------ 

  อนุสนธิ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ        
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงยกเลิกค าสั่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560            
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
  นายไพรัช  มณีโชติ  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  2. บริหารราชการตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี 
  3. บริหารราชการตามค าสั่งมอบอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
  7. ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 

/รองผู้อ านวยการ... 



๒ 

 

 
                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  บังคับบัญชา ก ากับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้ 
  1. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 1 
     1.2 รับผิดชอบก ากับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล            
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี 
     1.3 รับผิดชอบก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอบางสะพาน     
     1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
     1.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
     1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          2. นายประเสริฐ ครอบแก้ว ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     2.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 2 
     2.2 รับผิดชอบก ากับ ดูแลกลุ่มอ านวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
        2.3 รับผิดชอบก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
     2.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     2.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           3. นายสมหวง  ขุนพรหม  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     3.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ล าดับที่ 3 
     3.2 รับผิดชอบก ากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          /3.3 รับผิดชอบ... 



๓ 

 

     3.3 รับผิดชอบก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอทับสะแกและอ าเภอบางสะพานน้อย 
     3.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     3.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     3.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/กลุ่มอ านวยการ... 



๔ 

 

กลุ่มอ านวยการ 
ภารกิจงาน 

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    2. ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
  3. ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
  4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
           5. ประชาสัมพันธ์งาน เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
  6. ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
                     9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิใช่งาน
ของส่วนราชการในโดยเฉพาะ   

1. นางเรวดี  บุตรเล็ก  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอ านวยการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี แบบแผนของทางราชการ          
และทันตามก าหนดเวลา 
 1.2 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ และลูกจ้าง 
 1.3 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการ   
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนน าเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
 1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เรื่องที่รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หรือส่วนราชการอ่ืน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับและน าจ่ายกลุ่มงาน/หน่วย ที่รับผิดชอบเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 1.5 งานประสานการด าเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ านวยการ  
 1.6 งานประสานการด าเนินงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 1.7 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 1.8 งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.9 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ 
 1.10 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร 
 
 

/1.11 งานสรรหา... 



๕ 

 

 1.11 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.) 
 1.12 งานการเลือกตั้งต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนต าบล และสมาชิกสภาเทศบาล 
 1.13 งานขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว/ยาม 
 1.14 งานควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า แม่บ้านท าความสะอาด 
พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน 
 1.15 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 1.16 งานการจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์การส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 1.17 งานรายงานข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1.18 งานอนุมัติ/จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
                      1.19 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท าดีด้วยหัวใจ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์” 
 1.20 ก ากับ ติดตาม ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบสภาพการส่งซ่อมรถยนต์ราชการ 
ตลอดจนเก็บรวบรวมบันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์เป็นประจ าทุกเดือน และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ  
 1.21 ปฏิบัติงานแทน นางพันธนันท์ เล็กมาก ต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 
และ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 1.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางพันธนันท์  เล็กมาก  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้  
 2.1 ควบคุม ก ากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และทันตาม
ก าหนดเวลา 
 2.2 ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป 
                      2.3 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 2.4 งานรักษาความปลอดภัยการจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 
 2.5 งานการแต่งตั้งข้าราชการเฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการของส่วน
ราชการประจ าจังหวัด 
 2.6 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.7 งานการจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์การส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.8 งานการประชุมข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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    2.9 งานการมอบอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และหน่วยงานอื่น 
 2.10 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
 2.11 จัดท าข้อมูลทะเบียนสารสนเทศท้ังด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ          
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง       
     2.12 งานการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2524 
 2.13 จัดท าประวัติคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ของส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2.14 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร 
 2.15 งานการยืม การเก็บรักษา และการท าลายหนังสือราชการ 
 2.16 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ 
                           2.17 งานการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 

           2.18 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย                
ในหน่วยงานภาครัฐ 

           2.19 งานประสานการด าเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มอ านวยการ 
 2.20 ปฏิบัติงานแทน นางเรวดี บุตรเล็ก ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ และ 
นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 2.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
                     3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ                      
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
    3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) 
 3.3 งานพัฒนาระบบการให้บริการ 
 3.4 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 
ของโรงเรียนในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม 
 3.5 งานการศึกษาดูงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอ่ืน 
 3.6 งานการเฝ้ารับเสด็จ 
 3.7 งานรัฐพิธี ราชพิธี และวนัส าคัญต่าง ๆ 
 3.8 โครงการปลูกป่า โครงการรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
 3.9 งานทะเบียนหนังสือเอกสารลับ 
                     3.10 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “เนื้อนาบุญ ข้าราชการและบุคลากร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมท าบุญ ณ วัดใกล้เคียง” 
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                     3.11 โครงการสภากาแฟ 
                     3.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวลี  สุดสนิท ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
                     3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

4. ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 4 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ               
ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
 4.2 งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.3 งานโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน 
 4.4 งานคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ 
                     4.5 งานการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.           
                     4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 4.7 การรายงานผลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 
 4.8 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน (Big Cleaning Day)” 
 4.9 งานขอเครื่องหมายตอบแทนผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการศึกษา 
                    4.10 งานเลขานุการรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือราชการก่อนเสนอ รองอ านวยการ         
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ  ครอบแก้ว และ นายสมหวง ขุนพรหม)       
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ 
     4.11 งานอ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับรองผู้อ านวยการส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 (นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ ครอบแก้ว              
และ นายสมหวง ขุนพรหม)  
 4.12 งานการประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    4.13 งานเก็บรวบรวมเอกสารส าเนาเก็บสารบรรณกลาง ค าสั่ง ประกาศ และหนังสือ
รับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 4. 14  ง านขออนุญ าต เ ปิ ด -ปิ ด  ส ถ าน ศึ กษ า เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศษ  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 
 4.15 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ 
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   4.16 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 

 4.17 งานจัดเตรียมความพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิ วเตอร์   
และนายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม 

    4.18 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ 
นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ 

 4.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางสาววรรณวลี  สุดสนิท  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้  

             5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้
                        5.2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
 5.3 จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรและบุคลากร        
ที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
 5.4 รวบรวมข้อมูล/ประกาศข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5.5 จัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มเครือข่ายบริหารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและติดตามข่าว 
 5.6 จัดระบบ รูปแบบการประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น 
 5.7 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  และผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5.8 วิเคราะห์ สรุปประเด็นข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 5.9 การผลิตวารสาร  จุลสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว รายการวิทยุ  โทรทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 5.10 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอ่ืน 
 5.11 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร Web Page  E-Mail  Facebook และกระดานข่าว 
 5.12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอ่ืนๆ ของส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และสถานศึกษาในสังกัด 
 5.13 บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่าย              
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 5.14 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และหน่วยงานต่าง ๆ  
 5.15 จัดเก็บและน าเสนอวารสาร  เอกสารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และ
หน่วยงานต่างๆ  ที่จัดส่งมา 
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 5.16 งานจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5.17 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา  กลิ่นนิรัญ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์  ลิ้มสมัย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได ้
 5.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    6.1 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอ านวยการ 
                         6.2 งานรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (AMSS++) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  
                         6.3 งานจ าหน่ายสิ่งของจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอื่น     
 6.4 งานการขอบริจาค ช่วยเหลือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอื่น ๆ 
 6.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัย ธอส. และโครงการเงินกู้เพ่ือเป็นสวัสดิการส าหรับบุคลากรของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย) 
 6.6 งานเสนอจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ส าหรับใช้ภายในกลุ่มอ านวยการ 
                             6.7 งานยานพาหนะ จัดรถยนต์ส่วนกลางส าหรับผู้ขอรับบริการ 
 6.8 งานการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   6.9 งานทะเบียนส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
    6.10 ปฏิบัติงานแทน นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ต าแหน่งช่างไม้ 3 และนางสาวพัชราภรณ์ 
น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 6.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชา                     

7. นางสาวพัชราภรณ์  น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    7.1 งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    7.2 งานตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือราชการก่อนเสนอ ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                        7.3 งานการประชุมรองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการ                 
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
                        7.4 งานอ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 7.5 งานการประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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 7.6 ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมาย การรับเชิญ/งานพิธี กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   7.7 งานเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์  
   7.8 ตรวจสอบและรายงานก าหนดการต่าง ๆ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 7.9 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.10 รายงานภารกิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7.11 งานทอดผ้าป่าข้าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.12 งานจ าหน่ายบัตรสลากกาชาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 7.13 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท าบัญชีสรุปวันลาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 
                              1) สรุปวันลาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละครั้ง 
                              2) สรุปวันลาประจ าปีงบประมาณ 

           3) สรุปวันลาประกอบหนังสือส่งตัว กรณีข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) 

 7.14 ปฏิบัติงานแทน ว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ และ นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

8. นายมนะ สอดสุข ต าแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     8.1 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่ รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น 
 8.2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ 
ปฏิบัติงานอื่น 
     8.3 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคันประจ าผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 8.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 8.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ 
ต าแหน่งช่างไม้ 4 และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 8.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่ 
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4  
และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
 8.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 
 

 
/9. นายสุทิน... 



๑๑ 

 

9. นายสุทิน  ทองบุญส่ง ต าแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 9.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 9.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึกรายงาน
ตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น 
 9.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ 
ปฏิบัติงานอื่น 
 9.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 9.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศเหนือด้านโรงจอดรถยนต์ 

    9.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่ 
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 9.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

10. นายสมพร  ว่องไวรุด ต าแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    10.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 10.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น 
     10.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ 
ปฏิบัติงานอ่ืน 
 10.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 10.5  ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านป้อมยามร่วมกับ นายปิยะนันท์  พูน
สวัสดิ์ ต าแหน่งช่างไม้ 3 

    10.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 10.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

11. นายสุริยะ  น้อมนอบ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ  
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  11.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
  11.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น 
               11.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น 
  11.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 

    11.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านทิศใต้ร่วมกับ นายสมพร  ว่องไวรุด  
ต าแหน่งช่างไม้ 4 

/11.6 กรณีมี... 



๑๒ 

 

   11.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 11.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

12. นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     12.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ 
 12.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น 
 12.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น 
 12.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 12.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข 
ต าแหน่งช่างไม้ 4 และ นายไพศาล  อ่วมองอาจ  ต าแหน่งช่างไม้ 4 

   12.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 12.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

13. นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ต าแหน่งช่างไม้ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     13.1 งานควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ เพ่ือใช้ 
ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 13.2 งานควบคุม ดูแล ซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และโทรสารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
 13.3 งานดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 13.4 งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือ        
ต่อการปฏิบัติงาน 
 13.5 งานตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันส าคัญต่าง ๆ 
 13.6 งานตรวจสอบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง  สรุป
น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทราบประจ าทุกวัน 
 13.7 งานเดินแฟ้มจากห้องปฏิบัติงานรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ไปยังห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
 13.8 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 13.9 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านโรงจอดรถยนต์ร่วมกับ                         
นายสมพร ว่องไวรุด ต าแหน่งช่างไม้ 4 
 

/13.10 กรณีมี... 
 



๑๓ 

 

   13.10 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
   13.11 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และมอบหมายภาระงานแก่ นายสมเนตร  เดชช้อย  
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งคนสวน เกี่ยวกับงานปลูก ดูแล บ ารุงรักษา ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสวนหย่อมและโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   13.12 ปฏิบัติงานแทน นายไพศาล  อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4 และ นางสาวนิศารัตน์ 
คลังทรัพย์ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

   13.13 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

14. นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     14.1 งานท าความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสมุด ห้องประชุมตะนาวศรี และ                 
ห้องประชุมล้อมหมวก ร่วมกับ นางสาวลีนา ถ้ าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชืน่วารี ลูกจ้างชัว่คราว ต าแหน่งแม่บ้าน                
ท าความสะอาด 
 14.2 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแลอ านวยการ            
ความสะดวก ท าความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 14.3 งานท าความสะอาดห้องสุขาหลังใหม่ (สีฟ้า) 
                       14.4 งานเก็บกวาดใบไม้ และรดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมหน้าห้องสุขา 
 14.5 งานช่วยซ่อมบ ารุงเก่ียวกับไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ โทรสารของส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดี 

  14.6 งานช่วยตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันส าคัญต่าง ๆ 
 14.7 งานบ ารุงรักษา และรดน้ าไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าเรือนกาแฟและหลังอาคาร 1 

  14.8 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ  นายมนะ สอดสุข  
ต าแหน่งช่างไม้ 4 และ นายธรรมนิ  ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

  14.9 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 14.10 งานตัดหญ้าแปลงเกษตร บ ารุงรักษา และรดน้ าต้นไม้ในแปลงเกษตร 
 14.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวลีนา ถ้ าแก้ว และนางสาวสายศินีย์  ชื่นวารี ลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งแม่บ้านท าความสะอาด  กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 14.12 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

15. นางสาวลีนา ถ้ าแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้านท าความสะอาด มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  15.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลท าความสะอาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่ 
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน  
 15.2 งานท าความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 2                  
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอ านวยการ 
 

 
/15.3 งานจัด... 



๑๔ 

 

 15.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี ห้องประชุมล้อมหมวก และห้องประชุม                         
ตาม่องล่าย เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแล อ านวยการความสะดวก ท าความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอ้ี                         
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

     15.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
                         15.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่ง ช่างไม้ 4 และ                         
นางสาวสายศินีย์  ชื่นวารี  ลกูจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้านท าความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
 15.6 งานท าความสะอาด รดน้ าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ บริเวณหลังอาคาร 1 และ อาคาร 2 
 15.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

16. นางสาวสายศินีย์  ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้านท าความสะอาด มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

16.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลท าความสะอาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่ 
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน  

16.2 งานท าความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 1                  
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอ านวยการ 
 16.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรีและห้องประชุมล้อมหมวก เมื่อมีการประชุม 
พร้อมทั้งดูแล อ านวยการความสะดวก ท าความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

      16.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
                           16.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4 และนางสาวลีนา 
ถ้ าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้านท าความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 16.6 งานท าความสะอาด รดน้ าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ หลังอาคาร 1 และอาคาร 2 
                            16.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                  17. นายสมเนตร เดชช้อย ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งคนสวน มีหน้าที่รับผิดชอบและ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
       17.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ รดน้ าใส่ปุ๋ยพรวนดิน               
และซ่อมบ ารุงรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
       17.2 งานปลูก ดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทุกประเภท ใส่ปุ๋ยพรวนดิน และ
พ่นยาก าจัดวัชพืช 
       17.3 งานรดน้ าต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นกล้วยไม้ สวนหย่อม บริเวณเรือนกาแฟ ห้องสมุด และข้างอาคาร 1  และ 2  

     17.4 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดแนว 

 
 

/17.5 งานตัด... 
 



๑๕ 

 

 17.5 งานตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย 
 17.6 งานเก็บกวาดและรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไม้บริเวณหน้าอาคารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ห้องสมุด และบริเวณสวนหย่อม 
 17.7 งานจัดท า ดูแลไม้ค้ ายัน ตามความจ าเป็น 

      17.8 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 17.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                   18. นายพะเนาว์  คีรีวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 18.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ                
ความเรียบร้อยในบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น. 
 18.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เป็นประจ าทุกวัน 
 18.3  งานดูแลท าความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยาม  
ให้สะอาดเรียบร้อย 
 18.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4 

 18.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือ 
สถานที่เตรียมงานต่าง  ๆให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 18.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

19. นายจรูญ แจ่มแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ 
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 19.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ              
ความเรียบร้อยในบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น. 
 19.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เป็นประจ าทุกวัน 
 19.3 งานดูแลท าความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยามให้สะอาด
เรียบร้อย 
 19.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่งช่างไม้ 4 

 19.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง                  
 19.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 

           /กลุ่มบริหารการงานและสินทรัพย์... 



๑๖ 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
ภารกิจงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย 
2. งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
4. งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
5. งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ 
6. งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
7. งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
8. งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
9. งานข้อมูล และติดตามการประเมินผลเพ่ือพิจารณางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 

          1. นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี  ต าแหน่งนิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย
และคดี  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพิจารณางานกฎหมาย 
และงานคดีของรัฐ 
     1.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย 
     1.3 งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
     1.4 งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
     1.5 งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
     1.6 งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์ 
     1.7 งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     1.8 งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
     1.9 งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ 
     1.10 งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
     1.11 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง          
     1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 1.ชื่องาน:  งานสารบรรณ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
มาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดท าหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ
การท าลายหนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มอ านวยการ  
 4. ค าจ ากัดความ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  
  “ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
  “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  “เอกสารลับ”หมายถึง  เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
  “กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอ านวยการ  
    -  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    -  กลุ่มนโยบายและแผน 
    -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    -  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา     
    -  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    -  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
  “หน่วย”  หมายถึง   หน่วยตรวจสอบภายใน 
  “เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
  “ผอ.กลุ่ม.” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1    งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 
          5.1.1 งานรับหนังสือราชการ 
   (1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วน
ราชการภายนอก และบุคคลทั่วไป 
          (2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
    -กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
    -กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
     ทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุก
     คนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    -จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ   
    -หัวหน้ากลุ่มงาน  น าเสนอผู้บริหาร /ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา 
    -กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว
     น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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       -เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานเขต
      พ้ืนที่การศึกษา 
       -ส่งเรื่องให้  กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   (3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 
 
  

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/
รายละเอียดอ่ืน 

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 

รองผอ.เสพท. พิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ 

ผอ.กลุ่มพิจารณาระบุ
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

ลงทะเบียนรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ถูกต้อง (กรณีหนังสือลับ) 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง  (กรณีหนังสือปกติ) 

สง่เร่ืองให้กลุม่ 

ที่รับผิดชอบ 
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 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  7.1 ทะเบียนรับเอกสารลับ   
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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       5.1.2 การส่งหนังสือราชการ 
       (1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ    
     ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ  
       (2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
       (3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง น าหนังสือออกเลขท่ี โดยระบบสารบรรณ 
                   อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม 
       (4) แสกนส าเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file 
       (5) ส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
       (6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       (7) บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนังสือส่งออก 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
  7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ   
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง 

ออกเลขที่หนังสือส่งด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เก็บส าเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย

เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี) 

ส่งหนังสือราชการ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือ
ออกเลขท่ีหนังสือ/การลงนาม

และประทับตราผู้ลงนาม 
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 9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

วัตถุประสงค์      1.  เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
                    2.  เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมรีะบบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนงัสอืราชการเบือ้งต้น วา่เป็นหนงัสอื
ราชการปะเภทใด มาจากบคุคล สว่นราชการใด มีสิง่ที่สง่มา
ด้วยหรือไม ่

5  นาที ความถกูต้องในการรับ
เอกสาร 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2. 
 

 
 

 

กรณีหนงัสอืปกติ รองผอ. สพท. จ าแนก หนงัสอืราชการตาม 
ภาระงานของกลุม่ตา่งๆ 

กรณีหนงัสอืลบั ผอ. สพท. จ าแนก หนงัสอืราชการตาม ภาระ
งานของกลุม่ตา่งๆ 

10 นาที/เรื่อง ความถกูต้องในการแยก
หนงัสอืแตล่ะประเภท 

รองผอ.สพท 

ผอ.สพท 
 

3. 
 

 เจ้าหน้าที่ บนัทกึข้อมลู ลงทะเบยีนหนงัสอืเข้าระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

5 นาที/เรื่อง  จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

4. 
 

 
 
 

เสนอผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพจิารณา กรณี
หนงัสอืราชการนัน้ก า้กึ่งกนัระหวา่งงานของกลุม่ตา่งๆ 

10  นาที  จนท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 จนท.สง่งานให้กลุม่งานท่ีรับผิดชอบ 5 นาที 
 
 

ความถกูต้องในการมอบ
งานให้ปฏิบตัิ 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

เอกสารอ้างอิง :  
1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ค า อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

 ตรวจสอบหนังสือ 

จ าแนกหนังสือราชการ 

ลงทะเบียน 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

สง่มอบงานให้
ผู้ รับผิดชอบ 



๒๒ 

 

 5.1.2 การส่งหนังสือราชการ 
       (1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ    
            ส่งมาเพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ  
       (2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
       (3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง น าหนังสือออกเลขท่ี โดยระบบสารบรรณ 
                      อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม 
       (4) แสกนส าเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file 
       (5) ส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
       (6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       (7) บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนังสือส่งออก 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
  7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ   
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  
 
  

กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง 

ออกเลขท่ีหนังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เก็บส าเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี) 

ส่งหนังสือราชการ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือ
ออกเลขท่ีหนังสือ/การลงนาม

และประทับตราผู้ลงนาม 
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 5.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
       5.2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ
รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการ
น าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
      5.2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บส าเนา
ไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      5.2.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจารณาลงนามตามล าดับขั้น 
      5.2.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว      สาร
บรรณกลางท าการออกเลขท่ีหนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขท่ีค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่
ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง  
 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง/โตต้อบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือท่ี
ระเบียบก าหนดไว ้

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบท่ีร่าง จ านวน 
3 ฉบับ(หรับเก็บไว้ท่ีเจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ 
สารบรรณกลาง  1 ฉบับจริง 1 ฉบับ) 

ตรวจทาน/ตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของหนังสือท่ีจัดพิมพ์ 

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ. 
พิจารณา 

ผอ.เขตฯ ลงนาม 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สารบรรณกลาง ออก
เลขหนังสือส่ง 

ถูกต้อง 
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 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก 
  7.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน 
  7.3 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
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 9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน : การจัดท าหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
                 1.  เพื่อให้การปฏิบตัิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   
                 2.  เพื่อให้การจัดท าหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีด าเนินการร่างหนังสือและจัดพมิพ์ตามรูปแบบหนังสือ
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

45 นาท ี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท าหนังสือได้ถูกต้อง 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2. 
 

 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม. ตรวจสอบ  
ความถูกต้อง   

15  นาที ความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ 

จนท. 
ธุรการ 

 

3.  
 
 

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดท า 10 นาที  จนท.ธุรการ  

4.. 
 

 
 
 

-จนท.ออกเลขท่ีหนังสือส่ง /ค าสั่ง ท่ีจัดท าขึ้นและผอ.สพป./สพ
ม. ที่ผ่านการลงนาม 
 

10 นาที ความถูกต้องของการ
จัดท าหนังสือราชการ 

จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

5. 
 

 
 

-มีการติดตาม ประเมินการจดัท าหนังสือราชการ ทุกๆสัปดาห ์  ผอ. กลุ่ม  
 
 

เอกสารอ้างอิง :  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
      ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสิน้สุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบตัิ                       การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    
       จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

ด าเนินการร่าง/จดัพิมพ์ 
หนังสือราชการ 

ตรวจสอบหนังสือราชการ 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ออกเลขที่หนงัสอื/ค าสัง่ 

ติดตามประเมินผล 



๒๖ 

 

 5.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

 แบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 

  1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ  ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ  ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  2.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร
ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

  3.  การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 

   อายุการเก็บหนังสือ 

    โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  เว้นแต่  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี 
    หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ  และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  1 ปี 
    หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

   หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้
ตลอดไป 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- จัดท าแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เร่ือง 
- ท าดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ 
 

กรณจีัดเก็บหนังสอืระหว่างปฏิบัติ กรณจีัดเก็บหนังสอืเมือ่ปฏิบัติเสร็จแลว้ 

- จัดท าแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เรือ่ง 
- ท าดัชนีแฟม้ตามเรือ่งทีจ่ัดเก็บ 
- เอกสารทั่วไปเก็บรกัษาไว้เพื่อการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ปี 
- เอกสารด้านการเงินเก็บรักษาไว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 

ตรวจสอบเอกสารที่ครบก าหนด
ระยะเวลาการจัดเก็บเพือ่จัดท า
บัญชีขออนญุาตท าลายหนังสือหรือ
ส่งต่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
แล้วแตก่รณ ี
 

- คัดแยกประเภท ของ
หนังสือที่จัดเก็บ 
- จัดท าทะเบียนการ
จัดเก็บหนังสือ 
 



๒๗ 

 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
   7.1  ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 

   7.2  ทะเบียนรับหนังสือราชการ 

   7.3   ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ 
 

 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม



๒๘ 

 

 9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน การเก็บหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ : 1.  เพื่อให้การปฏบิัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   
                   2.  เพื่อให้การเกบ็หนังสือราชการเป็นไปตามระเบยีบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการเก็บหนังสือราชการ 
แต่ละประเภท 

1 วัน ความถูกต้องในการปฏิบตัิ
ในการจัดเก็บ 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2. 
 

 
 
 

-ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท 
 
 

1  วัน ได้รูปแบบการจดัเก็บ
หนังสือราชการที่เหมาะสม 

ผอ.กลุ่ม 
รอง ผอ.
สพป./สพม. 

 

3. 
 

 
 
 

-จัดหาและพัฒนา hardware software และ people wareเพื่อ
รองรับการจดัเก็บหนังสือราชการ 

30  วัน ความเพียงพอและความ
เหมาะสมในการใช้งาน 

จนท./จนท.
พัสด ุ

 

4. 
 

 
 
 

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบในการจัดหาและพัฒนาสื่อ 
ครุภณัฑ์และบุคลากรเพื่อรองรบัการปฏิบัติงาน 

30  นาที  จนท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 
 

- จัดแยกประเภท หมวดหมู่หนังสอืท่ีจัดเก็บ 
-จนท.บันทึกรายการหนังสือราชการหนังสือท่ีจัดเก็บ 

1 วัน มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

6. 
 

 
 

-ด าเนินการจดัเก็บหนังสือแต่ละประเภทตามอายุการเก็บและ
รูปแบบที่จัดเก็บ 

1 วัน ความถูกต้องในการจัดเกบ็ จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

เอกสารอ้างอิง : 1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                  การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

 

     ศกึษาระเบียน  งานสารบรรณ 

ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการ 

จัดหาและพัฒนา 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

บนัทกึการจดัเก็บหนงัสือ 

จดัเก็บหนงัสือ 



๒๙ 

 

 5.3 งานการยืมหนังสือราชการ 

 การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้  
  5.4.1 ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะ 

น าไปใช้ในราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 

  5.4.2   เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

  5.4.3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 

  5.4.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามท่ีผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 

  5.4.5 ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 

  5.4.6 เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

หมายเหตุ  

 1) กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน 

ราชการระดับกองขึ้นไป 

 2) กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า 

ส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป 
 

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- จัดท าหลักเกณฑ์และวิธกีาร
ให้ยืมหนังสือ 
- ท าทะเบียนการยืมเอกสาร / 
หนังสือ 
 

ผู้ขอยืมกรอกรายละเอียดในเอกสารการ 
ขอยืมและลงนามขอยืม 

ผอ.สพป./สพม อนุมัติให้ยืม 

รอง ผอ.สพป/สพม
พิจารณา 

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หนังสอืทีข่อยืม 

-บันทกึรายละเอียดการให้ยืม
เอกสาร/หนังสือ 
- บันทกึรายละเอียดการส่งคนื
เอกสาร/   
   หนังสอืที่ยืม 
 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 



๓๐ 

 

 7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบขอยืมหนังสือราชการ 
  7.2 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม



๓๑ 

 

9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน การยืมหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

วัตถุประสงค์ :1.  เพื่อให้การปฏิบตัิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   

                     2.  เพื่อให้การยืมหนงัสือราชการเป็นไปอย่างมรีะบบและหลักเกณฑ ์

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

-ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยืมหนังสือราชการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 มีแนวปฏิบัติการยืมหนังสือ
ที่ชัดเจน 

ผอ.กลุ่ม 

รอง ผอ.
สพป./ม. 

 

2.  
 

-เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบตรวจรายละเอียด หลักฐานการยืม
หนังสือราชการ และของผู้ยืมหนังสือราชการเบื้องต้น  

5  นาที หลักฐานการขอยมืมีความ
ถูกต้อง 

จนท.  

3. 
 

 

-ผอ.กลุ่ม/รอง.ผอ.สพป./สพม.กลัน่กรองการขอยืมหนังสือ
ราชการ 

10 นาที การยืมหนังสือมีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

ผอ.กลุ่ม,รอง
ผอ.สพป./
สพม. 

 

4. 
 

 
 

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาการอนญุาตการขอยมืหนังสือราชการ
ของบุคคล,ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

30  นาที  จนท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 
 

-จนท.ลงทะเบียนให้ยืมหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบและการคืนหนังสือราชการ 

5 นาที มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

6. 
 

 
 

-แจ้งและส่งมอบหนังสือราชการให้บุคคล,ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ขอยืม 

5  นาที ความพึงพอใจของผู้ขอยืม
หนังสือ 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

เอกสารอ้างอิง :      1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ  
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                  การตัดสินใจ              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   
      
                                                  จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไมจ่บภายใน 1หน้า 

ก าหนด หลกัเกณฑ์ 

แนวปฏิบตั ิ

ตรวจสอบหลกัฐาน 

กลัน่กรองก่อนเสนอการพิจารณา 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

บนัทกึหลกัฐาน 

สง่มอบหนงัสือให้ผู้ ยืม 



๓๒ 

 

 1. ชื่องาน: งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
 3. ขอบเขตของงาน 
   ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาด าเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง  และ
ประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ  และ
บันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ค าจ ากัดความ 
                 “ผู้บริหาร”      หมายถึง    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 “เลขานุการ”    หมายถึง     ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวก 
                                                        ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
                                                        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 “หนังสือภายใน” หมายถงึ    หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงาน 
                                                        เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   “หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม 
                                                         และหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1   เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร 
      5.1.1   ในกรณีเลขานุการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง  โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก)  และหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(หนังสือภายใน) 
      5.1.2   ในกรณีเลขานุการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือภายใน) 
  5.2   เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้ง 
การตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดล าดับความส าคัญของงานในเบื้องต้นก่อน
น าเสนอผู้บริหาร 
  5.3    เลขานุการน าเสนอเอกสารต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา / รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
       5.3.1   กรณีหนังสือภายใน / หนังสือภายนอก น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หากเห็นชอบให้ด าเนินการต่อในข้อ 5.4   หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือปรับปรุง 
       5.3.2   กรณีหนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับมอบอ านาจให้ก ากับดูแล ให้เสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา   
หากเห็นชอบให้ด าเนินการต่อในข้อ  
    5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง ถ้าหาก
นอกเหนือจากอ านาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 



๓๓ 

 

รับเอกสาร 

เลขานกุารของ ผอ.ส านกังานเขตฯ 
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า 
- วิเคราะห์เอกสารเบือ้งต้น 

- ปฏิบตังิานตามท่ีผู้บริหาร 
   มอบหมาย 

หนงัสือจากหน่วยงานภายนอก 

หนงัสือจากหน่วยงานภายใน 

เลขานกุารของรอง ผอ.ส านกังานเขตฯ 
- รับเอกสารจากกลุม่ 
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า 
- วิเคราะห์เอกสารเบือ้งต้น 

- ปฏิบตังิานตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง 

ผู้บริหาร / ผอ.กลุม่ 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
ปรับปรุง 

พิจารณาสัง่การ 

เลขานกุาร 
- บนัทกึค าวินิจฉยัสัง่การก่อนสง่เร่ืองออก 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

นอกเหนืออ านาจสัง่การของ   
รอง ผอ. 

ผู้บริหาร / ผอ.กลุม่ 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
- ด าเนินการตามค าสัง่ 

 

          5.4    เลขานุการบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 
          5.5    เลขานุการด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ กรณีท่ีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการ
ด าเนินการเอง 
          5.6   ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/ กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 
 
 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย 
 7.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 ระ เบียบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยงานสารบรรณ พ .ศ .  2526 และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติ ม



๓๔ 

 

9 . สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน :   งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อประสานงานและสนับสนนุการบริหารจัดการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกดิความคล่องตัว ทันสมยัและทันต่อเหตุการณ์ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 

เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5 นาที/เรื่อง  เลขานุการ  

2. 
 

 
 
 

แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก)และหน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา(หนังสือภายใน) 

 
5 นาที/เรื่อง 

  
เลขานุการ 

 

3. 
 

 
 
 

ตรวจสอบและวเิคราะห์ความถูกตอ้งของเนื้อหา จัดระบบ
เอกสาร จดัล าดับความส าคญัของงานในเบื้องต้นก่อนเสนอ
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
 

 
5 นาที/เรื่อง 

ภารกิจของหน่วยงาน
เกิดผลสมัฤทธ์ิรวดเร็ว 

 

 
เลขานุการ 

 

4. 
 

 
 

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมตัิ/ลงนาม 5 นาที/เรื่อง การปฏิบัตริาชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัต ิ

 

ผู้บริหาร 
 

 

5. 
 

 
 
 

บันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตามงานก่อนส่งเรื่องออกให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
5 นาที/เรื่อง 

มีข้อมูลใน 
การประสานงานและการ
บริหารจดัการ 

 
เลขานุการ 

 

6.  
 

ประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง   
ด าเนินการตามค าสั่ง และตามนดัหมายที่สั่งการ 

 
5 นาที/เรื่อง 

การบริหารเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว 
สะดวก  

ผู้บริหาร/ผอ.
กลุ่ม/เลขาฯ 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสญัลักษณผ์ังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 
1หน้า) 

                                                                                                                                                                                                

ลงทะเบียนรับเอกสาร 

แยกประเภทหนงัสือ 

ผอ.พิจารณาสัง่การ 

บนัทกึค าวินิจฉยัสัง่การ 

ด าเนินการตามค าสัง่ 

วิเคราะห์เนือ้หา
ตรวจสอบความ
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 คู่มือการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

                                                                                                                                                                                               
ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ งาน/ เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2 งานช่วยอ านวยการ  2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ศึกษา วางแผนก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับการนัด
หมาย  การประชุม  การปฏิบัตงิานในรปูแบบอื่น ๆ  ให้
สามารถตรวจสอบ  รายงานรายละเอียดภารกิจต่าง ๆ    
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 2.  บันทึกรายละเอียดการนัดหมาย  การมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติหนา้ที่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและ
ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 3.  ประสานงานกับผูท้ี่เก่ียวข้องกรณีมีภารกิจที่ต้อง
อ านวยความสะดวก 
      3.1    การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่
ได้รับนัดหมายหรือที่ได้นัดหมายไว้ 
      3.2    แจ้งผู้ที่ได้รับมอบภารกิจเพื่อร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
      3.3  ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณใน กรณีที่
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดย ประสาน
การยืมเงิน หรือด าเนินการเบิก – จ่าย  แล้วแต่กรณี      

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ผอ./รอง ผอ. 
4. ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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      คู่มือการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ งาน/ เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน บุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2 งานช่วยอ านวยการ  2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ต่อ) 

    3.4    นัดหมายพาหนะส่วนกลางกรณีต้องเดินทาง
โดยพาหนะส่วนกลหรือติดต่อประสานงานในกรณีที่ต้อง
เดินทางโดยพาหนะอื่น   
  4.  กลั่นกรอง  จัดล าดับความส าคัญของงาน  เพื่อ
น าเสนอผูบ้ริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    เพื่อ
พิจารณาสัง่การ 
  5.  ติดต่อประสานงาน  นัดหมายและปฏิบัติหนา้ที่ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  6.  สรุปรายงานการปฏบิัติหน้าที่ตามภารกิจ  รายงาน
ต่อผู้บริหารส านักงานเขตพื้นทีห่รือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
   7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผูบ้ังคับบัญชาหรือผู้แทน
มอบหมาย 
 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. ผอ./รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม 
4. ผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



๓๗ 

 

 1. ชื่องาน: งานการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ  มี
ประสิทธิภาพ 
 3. ขอบเขตของงาน 
        ครอบคลุมการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม  เชิญประชุม การจัดเตรียม
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดท ามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกค าสั่ง ประกาศ และการ
จัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค าสั่ง/ประกาศลงในแผ่น
บันทึกข้อมูล(CD) 
 4. ค าจ ากัดความ 
                       “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                     ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                     มัธยมศึกษา 
                       “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง   ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 
                                                            ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                       “การประชุมภายใน” หมายถึง   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
                                                            การศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุม 
                                                               ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
              5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด 
(ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์) 
              5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่เก่ียวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
              5.3 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณา และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา   
              5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระ       การ
ประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม 
     5.5 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ เชิญผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม 
     5.6 เจ้าหน้าที่น าต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดท าส าเนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
                         5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์) 
                  5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืนยันการเข้า
ร่วมประชุม (ก่อนการประชุม 1-2 วัน) 
                        5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ 
                      5.9.1 จัดท า power point เพ่ือน าเสนอระหว่างการประชุม 
             5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ 
             5.9.3 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



๓๘ 

 

             5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ 
             5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม 
             5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                5.10 เจ้าหน้าที่ด าเนินการในวันประชุม 
            5.10.1 จัดห้องประชุม 
            5.10.2 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
            5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม 
                 5.11 เจ้าหน้าที่ด าเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์ 
                        5.12 เจ้าหน้าที่จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดท ารายงานการประชุม 
 (2 สัปดาห์) และค าสั่ง/ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 
            5.12.1 น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มใน
ฐานะเลขานุการ 
           5.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / ค าสั่งและ
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ 
            5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการน าเสนอรอง
ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
                      5.12.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / 
รายงานการประชุม 
                (1)  มติที่ประชุมโดยย่อ 
          - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
แก้ในรายงานการประชุม 
          - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
            (2)  รายงานการประชุม 
              เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
            (3)  ค าสั่งและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วด าเนินการแจ้งกลุ่มต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
    5.13 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ 
รายงานการประชุม ค าสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและส าเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

เจ้าหน้าที ่
- จัดท าหนังสอืเชญิประชมุพรอ้มเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

ผอ.กลุม่พิจารณา 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 

เจ้าหน้าที ่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดท าส าเนาวาระการประชมุ 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเลม่และติดดัชนีวาระ 

A 

เห็นชอบ 

- ประสานงานกับกลุม่ต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่ง
วาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด 
- รวบรวมวาระขอ้มูลประเดน็ที่กลุม่ต่าง ๆ 
เสนอ / ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท า
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

ไม่เห็นชอบ 

 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 

 



๔๐ 

 

 

เจ้าหน้าท่ี 
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
 

เจ้าหน้าท่ี 
- เตรียมการก่อนการประชุม 
 

เจ้าหน้าท่ี 
- อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป 
 

เจ้าหน้าท่ี 
- ถอดเทปการประชุมและจดัพิมพ ์
 

เจ้าหน้าท่ี 
- จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ/รายงานการประชุม /ค าสั่ง / ประกาศ 

เสนอรอง ผอ.ให้ความเห็นชอบ 

B 

เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 
เห็นชอบ 

A 



๔๑ 

 

เสนอผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี 

- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรองมต ิ

- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ด าเนินการ
ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 

- จัดท าวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

เจ้าหน้าท่ี 

- จัดท าค าสั่ง / ประกาศตามมต ิ

ที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุมแจ้ง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ 

เจ้าหน้าท่ี 

แจ้งเวียนค าสั่ง/ประกาศให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 

ผอ.กลุ่มพิจารณา 

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา 

ประธานที่ประชุม
พิจารณา 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
กรณีมติที่ประชุมโดยย่อ 

กรณีรายงานการประชุม 
กรณีค าสั่ง/ประกาศ 

แก้ไข 

จัดเก็บม/ีรายงาน/
ค าสั่ง/ประกาศใน
รูปของแฟ้ม/CD 

B 
          
          
          
          
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 



๔๒ 

 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
   7.1   แบบฟอร์มติดตามงาน 
    7.2   แนวปฏิบัติ 
   7.3 หนังสือเชิญประชุม 
   7.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
   7.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม 
   7.6 มติที่ประชุมโดยย่อ 
   7.7 รายงานการประชุม 
   7.8 แบบฟอร์มค าสั่ง / ประกาศ 
   7.9 แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม 
     
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

  

ชื่องาน  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....………กลุม่ อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ล าดับ

ที ่
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ประสานกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานตามมตทิี่ประชุมเพื่อจัดท าเป็นวาระ
การประชุม 

 
1 วัน 

ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดประโยชน์ต่อ
ราชการและการติดตามงาน 

เจ้าหน้าท่ี/กลุ่ม
ต่าง ๆ 

 

2. 
 

 
 

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ  ตรวจสอบและจัดท า
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

 
2 วัน 

 เจ้าหน้าท่ี/กลุ่ม
ต่าง ๆ 

 

3. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม  
1 สัปดาห ์

 
2 วัน 

 จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม 

 

4. 
 

 
 
 

จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุม  จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการ
ประชุม จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ และรายงานการประชุม 

 
1 สัปดาห ์

การรับรูด้้านนโยบาย  
ข้อราชการ และการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ 

เจ้าหน้าท่ี  

5. 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจาณาลงนามในมติ
ที่ประชุม รายงานการประชุม ท่ีประชุมพิจารณารับรองมติที่
ประชุม 

 
1 วัน 

 ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม. 

 

6.  
 
 

แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ต่าง ๆทราบ 
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/ค าสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟล์ข้อมลู (CD) 

5 นาที ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย 
น าไปสู่การแก้ไขปญัหาและ
การปฏิบัตจิริง 

เจ้าหน้าท่ี/กลุ่ม
ต่าง ๆ 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรอืการปฏิบัติ                การตัดสนิใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเช่ือมต่อ
ระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

ประสานงานการสง่วาระการประชมุ 

รวบรวมและจดัท าวาระการประชมุ 

เชิญประชมุ 

ด าเนินการประชมุ 

จดัเก็บมติที่ประชมุ 

ผอ.เขตฯ/ที่ประชมุ
พิจารณา 

9. สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



๔๔ 

 
                                                                                                                                                                                                 

                          คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที ่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ งาน/ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 งานช่วยอ านวยการ   2.4 งานการประชุมภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประชุมร่วมกับสถานศึกษา 
   2.  จัดท าปฏิทินก าหนดวัน  เวลา  ในการประชุม
ตามปีปฏิทิน 
   3.  ประสานกับทุกกล่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
   4.  จัดท าหนังสือเชิญประชุม  ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
หรืออ่ืน ๆ   แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัน  เวลา   
สถานที่ในการประชุม 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา2. สถานศึกษา 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุ่ม 
5. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                                                                                                                                                                                               



๔๕ 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน 

ที ่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ งาน/ เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 งานช่วยอ านวยการ 2.4 งานการประชุมภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ต่อ) 

   5.  ด าเนินการประชุม  จดบันทึกการประชุม  
บันทึกมติที่ประชุมน ารายละเอียดจัดท ารายงาน   
การประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อรับรอง      
การประชุม 
  6.  ประสานงานกับทุกกลุ่มในการติดตามผล    
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม  เสนอผู้บริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบและแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
  7.  ประเมินผลความพึงพอใจในการด าเนินการ
จัดการประชุม  เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา2. สถานศึกษา 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. ผอ./รองผอ./ผอ.กลุ่ม 
5. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 


