คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนงานและคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ ซึ้งประกอบด้วย
งานสารบรรณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา งานช่ ว ยอ านวยการ งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม งานยานพาหนะ งานการจั ด ระบบบริ ห าร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา งาน
ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิ การ สวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถนาเอกสารฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ 32/2562
เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-----------------------------อนุสนธิ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ 342/2561 สั่ ง ณ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 เรื่ อ ง มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงยกเลิกคาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึง มอบหมายหน้าที่
และความรั บผิ ดชอบปฏิบั ติราชการของข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
นายไพรั ช มณี โ ชติ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี
3. บริ ห ารราชการตามค าสั่ ง มอบอ านาจของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
7. ปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
/รองผู้อานวยการ...
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
บังคับบัญชา กากับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติร าชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
1. นายสุ ร วิ ท ย์ ทั บ เหล็ ก ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 1
1.2 รั บผิ ดชอบกากับ ดูแลกลุ่มบริห ารงานบุคคล กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี
1.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพาน
1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายประเสริ ฐ ครอบแก้ ว ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 2
2.2 รับผิดชอบกากับ ดูแลกลุ่มอานวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายสมหวง ขุ น พรหม ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 3
3.2 รับผิดชอบกากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/3.3 รับผิดชอบ...
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3.3 รับผิดชอบกากับ ดู แล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอทับสะแกและอาเภอบางสะพานน้อย
3.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มอานวยการ
ภารกิจงาน
1. ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
5. ประชาสัมพันธ์งาน เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
6. ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
7. ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการในโดยเฉพาะ
1. นางเรวดี บุ ต รเล็ ก ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม กากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอานวยการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐ มนตรี แบบแผนของทางราชการ
และทันตามกาหนดเวลา
1.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ แนะน า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการ และลูกจ้าง
1.3 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย คาสั่ ง ข้ อบังคับ และหนังสื อ สั่ งการ พร้อมเสนอความเห็ นก่อนนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เรื่องที่รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หรือส่วนราชการอื่ น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับและนาจ่ายกลุ่มงาน/หน่วย ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.5 งานประสานการดาเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
1.6 งานประสานการดาเนินงานกับหน่ว ยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.7 จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.8 งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1.9 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
1.10 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร
/1.11 งานสรรหา...
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1.11 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉก.ต.ป.น.
1.12 งานการเลือกตั้งต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตาบล และสมาชิกสภาเทศบาล
1.13 งานขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว/ยาม
1.14 งานควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา แม่บ้านทาความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน
1.15 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉPMQA
1.16 งานการจั ดการระบบบริ ห ารและพัฒ นาองค์ก ารส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.17 งานรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.18 งานอนุมัติ/จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
1.19 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทาดีด้วยหัวใจ บาเพ็ญสาธารณประโยชน์”
1.20 ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา ตรวจสอบสภาพการส่ ง ซ่ อ มรถยนต์ ร าชการ
ตลอดจนเก็ บ รวบรวมบั น ทึ ก การใช้ ร ถยนต์ ข องพนั ก งานขั บ รถยนต์ เ ป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับ
1.21 ปฏิบัติงานแทน นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
และ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ควบคุม กากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และทันตาม
กาหนดเวลา
2.2 ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป
2.3 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.4 งานรักษาความปลอดภัยการจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
2.5 งานการแต่งตั้งข้าราชการเฝ้ าระวังรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการของส่ ว น
ราชการประจาจังหวัด
2.6 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 งานการจั ด การระบบบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.8 งานการประชุมข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
/2.9 งานการมอบ...
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2.9 งานการมอบอานาจของผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และหน่วยงานอื่น
2.10 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
2.11 จั ด ท าข้ อ มู ล ทะเบี ย นสารสนเทศทั้ งด้ า นตั ว บุ ค คล คณะบุ ค คล หน่ ว ยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.12 งานการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2524
2.13 จั ด ท าประวั ติ ค ณะกรรมการและอนุ ก รรมการในระดั บ ต่ า ง ๆ ของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.14 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร
2.15 งานการยืม การเก็บรักษา และการทาลายหนังสือราชการ
2.16 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
2.17 งานการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
2.18 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
2.19 งานประสานการดาเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
2.20 ปฏิบัติงานแทน นางเรวดี บุตรเล็ก ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และ
นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ ล าดั บ ที่ 3 ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ฉมาตรา 44
3.3 งานพัฒนาระบบการให้บริการ
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
ของโรงเรียนในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม
3.5 งานการศึกษาดูงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
3.6 งานการเฝ้ารับเสด็จ
3.7 งานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
3.8 โครงการปลูกป่า โครงการรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
3.9 งานทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
3.10 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “เนื้อนาบุญ ข้าราชการและบุคลากร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมทาบุญ ณ วัดใกล้เคียง”
/3.11 โครงการ...
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3.11 โครงการสภากาแฟ
3.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวลี สุดสนิท ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ ล าดั บ ที่ 4 ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4.2 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 งานโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
4.4 งานคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
4.5 งานการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
4.6 มาตรการประหยั ด พลั ง งาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4.7 การรายงานผลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
4.8 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ สานักงานน่าอยู่ น่าทางาน ฉBig Cleaning Day ”
4.9 งานขอเครื่องหมายตอบแทนผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการศึกษา
4.10 งานเลขานุการรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย หนั ง สื อ ราชการก่ อ นเสนอ รองอ านวยการ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ ครอบแก้ว และ นายสมหวง ขุนพรหม
และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลาดับ
4.11 งานอ านวยความสะดวกกั บ ผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการกั บรองผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก , นายประเสริฐ ครอบแก้ว
และ นายสมหวง ขุนพรหม
4.12 งานการประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.13 งานเก็บรวบรวมเอกสารสาเนาเก็บสารบรรณกลาง คาสั่ง ประกาศ และหนังสือ
รับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4. 1 4 ง า น ข อ อ นุ ญ า ต เ ปิ ด -ปิ ด ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
4.15 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
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4.16 กรณีมีงานเร่ งด่ว นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้ องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
4.17 งานจัดเตรียมความพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิ วเตอร์
และนายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
4.18 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ
นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
4.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางสาววรรณวลี สุดสนิท ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ มอานวยการ ลาดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
5.2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
5.3 จั ดทาทะเบี ย นเครือข่ายประชาสั มพันธ์ภ ายในและภายนอกองค์กรและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูล/ประกาศข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์
5.5 จัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มเครือข่ายบริหารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและติดตามข่าว
5.6 จัดระบบ รูปแบบการประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.7 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.8 วิเคราะห์ สรุปประเด็นข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.9 การผลิ ตวารสาร จุลสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.10 จั ด เก็บ ข้ อ มูล ข่ า วสารและผลงานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอื่น
5.11 การให้บ ริ การด้านข้อมูล ข่าวสาร ผลงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร Web Page E-Mail Facebook และกระดานข่าว
5.12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
5.13 บริ การข้ อมู ล ข่ าวสารในรูป แบบที่ ห ลากหลาย ผ่ านสื่ อทุ ก แขนงและเครือ ข่ า ย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
5.14 งานประชาสั มพันธ์การประกวดแข่งขันจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานต่าง ๆ
5.15 จัดเก็บและนาเสนอวารสาร เอกสารจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และ
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดส่งมา
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5.16 งานจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.17 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้ มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
5.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางสาวนิศ ารั ต น์ คลังทรั พย์ ลู กจ้างชั่ว คราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่ว ไป มีห น้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ
6.2 งานรั บ หนั งสื อ ระบบงานสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ฉAMSS++ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หน่ว ยงานภายในและภายนอกจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6.3 งานจ าหน่ายสิ่งของจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
6.4 งานการขอบริ จาค ช่ ว ยเหลื อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ
6.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ธอส. และโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ ฉธนาคารกรุงไทย
6.6 งานเสนอจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน สาหรับใช้ภายในกลุ่มอานวยการ
6.7 งานยานพาหนะ จัดรถยนต์ส่วนกลางสาหรับผู้ขอรับบริการ
6.8 งานการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.9 งานทะเบียนส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
6.10 ปฏิบัติงานแทน นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3 และนางสาวพัชราภรณ์
น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
7. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือราชการก่อนเสนอ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 งานการประชุมรองผู้ อานวยการ ผู้ อานวยการกลุ่ มทุกกลุ่ม และผู้ อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
7.4 งานอานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.5 งานการประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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7.6 ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมาย การรับเชิญ/งานพิธี กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.7 งานเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์
7.8 ตรวจสอบและรายงานกาหนดการต่าง ๆ ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
7.9 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.10 รายงานภารกิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.11 งานทอดผ้าป่าข้าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.12 งานจาหน่ายบัตรสลากกาชาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.13 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาบัญชีสรุปวันลาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1 สรุปวันลาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละครั้ง
2 สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ
3 สรุปวันลาประกอบหนังสือส่งตัว กรณีข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการแต่งตั้ง ฉย้าย
7.14 ปฏิ บั ติ ง านแทน ว่ า ที่ ร.ต.อรรถวั ฒ น์ ลิ้ ม สมั ย ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติการ และ นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นายมนะ สอดสุข ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ส่ ว นกลางที่ รับ ผิ ดชอบให้ พ ร้อ มใช้ง าน พร้ อมกั บบั น ทึ ก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
8.2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
8.3 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบารุ งรักษารถยนต์ส่วนกลางคันประจาผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
8.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
8.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/9. นายสุทิน...

๑๑

9. นายสุทิน ทองบุญส่ง ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
9.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึกรายงาน
ตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
9.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
9.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
9.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศเหนือด้านโรงจอดรถยนต์
9.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
9.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
10.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
10.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
10.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
10.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
10.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านป้อมยามร่วมกับ นายปิยะนันท์ พูน
สวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3
10.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายสุริยะ น้อมนอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิด ชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
11.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
11.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับ บันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
11.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
11.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
11.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านทิศใต้ร่วมกับ นายสมพร ว่องไวรุด
ตาแหน่งช่างไม้ 4
/11.6 กรณีมี...
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11.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
11.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
12.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
12.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
12.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
12.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
12.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
12.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
12.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
13.1 งานควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อใช้
ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
13.2 งานควบคุม ดูแล ซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และโทรสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
13.3 งานดูแล บารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ของสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา
13.4 งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
13.5 งานตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
13.6 งานตรวจสอบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สรุป
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทราบประจาทุกวัน
13.7 งานเดินแฟ้มจากห้องปฏิบัติงานรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปยังห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
13.8 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
13.9 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านโรงจอดรถยนต์ร่วมกับ
นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4
/13.10 กรณีมี...
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13.10 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
13.11 ควบคุม กากับ ติดตาม และมอบหมายภาระงานแก่ นายสมเนตร เดชช้อย
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งคนสวน เกี่ยวกับงานปลูก ดูแล บารุงรักษา ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสวนหย่อมและโดยรอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13.12 ปฏิบัติงานแทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นางสาวนิศารัตน์
คลังทรัพย์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
14.1 งานท าความสะอาดอาคารสถานที่ ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งประชุ ม ตะนาวศรี และ
ห้องประชุมล้อมหมวก ร่วมกับ นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้าน
ทาความสะอาด
14.2 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแลอานวยการ
ความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
14.3 งานทาความสะอาดห้องสุขาหลังใหม่ ฉสีฟ้า
14.4 งานเก็บกวาดใบไม้ และรดน้าต้นไม้ สวนหย่อมหน้าห้องสุขา
14.5 งานช่ว ยซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ โทรสารของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดี
14.6 งานช่วยตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
14.7 งานบารุงรักษา และรดน้าไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าเรือนกาแฟและหลังอาคาร 1
14.8 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
14.9 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
14.10 งานตัดหญ้าแปลงเกษตร บารุงรักษา และรดน้าต้นไม้ในแปลงเกษตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้าง
ชั่วคราวตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสาวลีนา ถ้าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
15.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน
15.2 งานทาความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 2
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอานวยการ

/15.3 งานจัด...

๑๔

15.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี ห้องประชุมล้อมหมวก และห้องประชุม
ตาม่องล่ าย เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแล อานวยการความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
15.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
15.5 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน นายไพศาล อ่ ว มองอาจ ต าแหน่ ง ช่ า งไม้ 4 และ
นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณี ลาหรือไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
15.6 งานทาความสะอาด รดน้าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ บริเวณหลังอาคาร 1 และ อาคาร 2
15.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
16.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน
16.2 งานทาความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 1
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอานวยการ
16.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรีและห้องประชุมล้อมหมวก เมื่อมีการประชุม
พร้อมทั้งดูแล อานวยการความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
16.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
16.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 และนางสาวลีนา
ถ้าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16.6 งานทาความสะอาด รดน้าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ หลังอาคาร 1 และอาคาร 2
16.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17. นายสมเนตร เดชช้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งคนสวน มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
17.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลสวนหย่ อ ม ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ รดน้ าใส่ ปุ๋ ย พรวนดิ น
และซ่อมบารุงรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
17.2 งานปลูก ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทุกประเภท ใส่ปุ๋ยพรวนดิน และ
พ่นยากาจัดวัชพืช
17.3 งานรดน้าต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นกล้วยไม้ สวนหย่อม บริเวณเรือนกาแฟ ห้องสมุด และข้างอาคาร 1 และ 2
17.4 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดแนว
/17.5 งานตัด...
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17.5 งานตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย
17.6 งานเก็บกวาดและรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไม้บริเวณหน้าอาคารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ห้องสมุด และบริเวณสวนหย่อม
17.7 งานจัดทา ดูแลไม้ค้ายัน ตามความจาเป็น
17.8 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
17.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18. นายพะเนาว์ คีรีวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
18.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ
ความเรียบร้อยในบริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น.
18.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจาวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เป็นประจาทุกวัน
18.3 งานดูแลทาความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยาม
ให้สะอาดเรียบร้อย
18.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
18.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
18.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19. นายจรูญ แจ่มแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
19.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ
ความเรียบร้อยในบริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น.
19.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจาวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เป็นประจาทุกวัน
19.3 งานดูแลทาความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยามให้สะอาด
เรียบร้อย
19.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
19.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
19.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/กลุ่มบริหารการงานและสินทรัพย์...

๑๖

กลุ่มกฎหมายและคดี
ภารกิจงาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย
2. งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3. งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4. งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
5. งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์
6. งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
8. งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
9. งานข้อมูล และติดตามการประเมินผลเพื่อพิจารณางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
1. นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี ตาแหน่งนิติกรชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
และคดี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูล และติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณางานกฎหมาย
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 และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1.9 งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
1.10 งานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.11 ปฏิบั ติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

๑๗

5.2 งานการจัดทาหนังสือราชการ
5.2.1 ผู้ รั บ ผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสื อและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสื อ
รูปแบบหนังสือในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการ
นาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
5.2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสาเนา
ไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามลาดับขั้น
5.2.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว สารบรรณ
กลางทาการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืน
เจ้าของเรื่อง

๑๘

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบกาหนดไว้

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบทีร่ ่าง จานวน
3 ฉบับฉหรับเก็บไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ
สารบรรณกลาง 1 ฉบับจริง 1 ฉบับ

ตรวจทาน/ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือที่จัดพิมพ์
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ผอ.เขตฯ ลงนาม

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
พิจารณา

สารบรรณกลาง
ออกเลขหนังสือส่ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
7.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
7.3 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การจัดทาหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : …………………………………………
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การจัดทาหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
45 นาที
1
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ดาเนินการร่าง/
หนังสือในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
จัดทาหนังสือได้ถูกต้อง
จัดพิมพ์ หนังสือ
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 นาที
2
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม.
ความถูกต้องของหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือราชการ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ราชการ
3

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดทา

10 นาที

-จนท.ออกเลขที่หนังสือส่ง /คาสั่ง ที่จัดทาขึ้นและผอ.
สพป./สพม. ที่ผ่านการลงนาม

10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

หมายเหตุ

จนท.
ธุรการ
จนท.ธุรการ

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม.

4
ออกเลขที่หนังสือ/คาสั่ง

5

ติดตามประเมินผล

- มีการติดตาม ประเมินการจัดทาหนังสือราชการ

ความถูกต้องของการ
จัดทาหนังสือราชการ

ทุกๆสัปดาห์

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า

การตัดสินใจ

จนท.
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุ่ม

ทิศทางหรือการ
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
1

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการ 1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบการรับ – ส่ง
หนังสือราชการให้สอดคล้องส้มพันธ์กัน และ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หรือหน่วยงานภายนอก
3) จัดหาและพัฒนา Hardware Software
และ people ware ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการรับ – ส่ง หนังสือราช
กานที่ออกแบบไว้
4) นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ –
ส่ง หนังสือราชการ
5) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) ประเมินและรายงานผลการจัดระบบการ
รับ – ส่งหนังสือราชการ
7) ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) สถานศึกษา
4) หน่วยงานภายนอก

สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.3 งานการทาลายหนังสือราชการ
5.5.1 ภายใน 60 วัน ฉสิ้นปีปฏิทิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือ
และจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ฉสารวจหนังสือเพื่อทาลายควรทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ ตามคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน ที่ 2367/2546 เรื่ อง การมอบอานาจการทาลายหนังสื อ ปกติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย คณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
1 พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลาย ตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
2 กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา
3 กรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า หนั ง สื อ เรื่ อ งใดควรท าลาย ให้ ก รอก
เครื่องหมายกากบาท ฉX) ลงในช่องการพิจารณา
4 เสนอรายงานผลการพิ จ ารณา พร้ อ มทั้ ง บั น ทึ ก ความเห็ น ขั ด แย้ ง ของ
คณะกรรมการ ฉถ้ามี ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
5.5.3 จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทาลาย เพื่อเสนอผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้
1 ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทาลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน
2 ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทาลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
5.5.4 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทาลายให้กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอ
ทาความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว
5.5.5 กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทาลายหนังสือได้
5.5.6 ดาเนินการทาลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษ
กระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วนาเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
เมื่อทาลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาลายหนังสือ

คัดแยกประเภทหนังสือที่
ครบอายุการจัดเก็บ

จัดทาบัญชีและรายละเอียด
หนังสือที่จะทาลาย

ไม่เห็นชอบ/ แก้ไข

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในบัญชี
หนังสือที่จะทาลาย

เห็นชอบ
- ดาเนินการทาลาย
หนังสือ
- รายงานผลการทาลาย
หนังสือ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.2 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทาลาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การทาลายหนังสือราชการ
สพท. ................... กลุ่ม อานวยการ
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การทาลายหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือราชการประจาปี
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน ให้ผอ.สพป./สพม. ลงนามแต่งตั้ง
2.
3.

จัดทาบัญชีหนังสือ
คณะกรรมการพิจารณา

4.
5.
6.

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม.

ดาเนินการทาลายหนังสือ

-จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทาลาย
-ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทาลาย
-คณะกรรมการ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอ
อนุญาตทาลาย
-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมายเหตุแห่งชาติฉแล้วแต่กรณี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-คณะกรรมการทาลายหนังสือดาเนินการตามผลการพิจารณา
ของผู้มีอานาจ และทาลายหนังสือราชการโดยวิธีการที่
เหมาะสม
-รายงานผลการทาลายหนังสือราชการให้ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสเอกสาร : ……………………………..

เวลาดาเนินการ
1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
ได้คณะกรรมการทาลาย
หนังสือที่สอดคล้องตาม
ระเบียบ
ความถูกต้องของบัญชี
รายชื่อหนังสือที่ขอทาลาย
ความถูกต้องของรายชื่อ
หนังสือที่ขออนุญาตทาลาย

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

1 วัน

การทาลายหนังสือถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ

1 วัน

มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้

คณะกรรม
การทาลาย
หนังสือ
จนท.กลุ่ม
อานวยการ

30 วัน
5 วัน
60 วัน

จนท.
คณะกรรม
การฯ/
ผอ.สพป./สพม.

รายงานผล
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมายเหตุ
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

1 งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

1.5 งานการทาลายหนังสือ
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การทาลายหนังสือราชการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือราชการ
3 สารวจหนังสือราชการที่จัดเก็บและมีอายุครบ
ตามระยะเวลาการจัดเก็บ โดยดาเนินการภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน
4 จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทาลาย
เพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่
หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอทาความตกลงกับกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การทาลายหนังสือ
5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

1 งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

1.5 งานการทาลายหนังสือ
ราชการฉต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ฉแล้วแต่กรณี แล้ว
ดาเนินการทาลายหนังสือราชการ ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม
7 ประเมินผลการดาเนินงานด้านการทาลายหนังสือ
ราชการและนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การทาลายหนังสือ
5. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
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1. ชื่องาน: งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ มี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียม
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง ประกาศ และการ
จัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงในแผ่น
บันทึกข้อมูลฉCD
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด
ฉก่อนการประชุม 2 สัปดาห์
5.2 เจ้ า หน้ า ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล ประเด็ น และผลการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มต้ น ฉบั บ ระเบี ย บวาระการประชุ ม เสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ ความเห็นชอบระเบียบวาระ
การ
ประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้ าหน้าที่จั ดทาหนังสื อเชิญประชุมเสนอผู้ อานวยการกลุ่ มอานวยการ เชิญผู้ บริห าร
สถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทาสาเนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุ่ม ฉก่อนการประชุม 1 สัปดาห์
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยันการเข้าร่วม
ประชุม ฉก่อนการประชุม 1-2 วัน
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ ฉ10 วัน และจัดทารายงานการประชุม
ฉ2 สัปดาห์ และคาสั่ง/ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการกลุ่มในฐานะ
เลขานุการ
5.12.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่งและประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งคื น แก้ ไ ข เสนอผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการน าเสนอรอง
ผู้อานวยการและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณาลงนามในมติ ย่ อ /
รายงานการประชุม
ฉ1 มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ ฉภายใน 7 วัน และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข ฉถ้ามี โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
แก้ในรายงานการประชุม
- แจ้ งเวีย นมติ ที่ประชุมโดยย่อให้ ก ลุ่ มต่า ง ๆ ในส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาเพื่ อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฉ2 รายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่จั ดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้ อานวยการ
สานักงานผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
ฉ3 คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดาเนินการแจ้งกลุ่มต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
5.13 เจ้ าหน้ า ที่ ดาเนิ น การจั ดเก็บ วาระการปะชุม เอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง มติ ที่ป ระชุ มโดยย่ อ
รายงานการประชุม คาสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสาเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล ฉCD
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

- ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่งวาระการ
ประชุมภายในเวลาที่กาหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุม่ ต่าง ๆ เสนอ /
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทาต้นฉบับระเบียบ
วาระการประชุม

เจ้าหน้าที่

- จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม

ผอ.กลุ่มพิจารณา
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทาสาเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและติดดัชนีวาระ

A
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เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม
เจ้าหน้าที่
- อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป

เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์

เจ้าหน้าที่
- จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ/รายงานการประชุม /คาสั่ง / ประกาศ

แก้ไข

เสนอรอง ผอ.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

แก้ไข

เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ

B
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B

เสนอผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุมโดยย่อ
เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
มติ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป

กรณีคาสั่ง/ประกาศ

กรณีรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่
- จัดทาวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาคาสั่ง / ประกาศตามมติ
ที่ประชุม

แก้ไข

ผอ.กลุ่มพิจารณา
แก้ไข

เห็นชอบ

ผู้เข้าประชุมแจ้งความเห็น
เกี่ยวกับมติ

แก้ไข

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานที่ประชุม
พิจารณา
เห็นชอบ
จัดเก็บมี/รายงาน/
คาสั่ง/ประกาศในรูป
ของแฟ้ม/CD

เจ้าหน้าที่
แจ้งเวียนคาสั่ง/ประกาศให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ
ต่อไป

แก้ไข
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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 แบบฟอร์มคาสั่ง / ประกาศ
7.9 แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมาตรฐานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………กลุ่ม อานวยการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
1.
ประสานกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม
ประสานงานการส่งวาระการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทาเป็นวาระ
1 วัน
ประชุม
การประชุม
2.
รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ ตรวจสอบและจัดทา
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
2 วัน
รวบรวมและจั
ด
ท
าวาระการประชุ
ม
3.
จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผเู้ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม
2 วัน
1 สัปดาห์
เชิญประชุม
4.
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทา
1 สัปดาห์
ดาเนินการประชุม
มติที่ประชุมโดยย่อ และรายงานการประชุม
5.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ประชุม รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่
1 วัน
ประชุม
ผอ.เขตฯ/ที่ประชุม
พิจารณา
6.
5 นาที
แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่าง ๆทราบ
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คาสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟล์ข้อมูล ฉCD
จัดเก็บมติที่ประชุม
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
ฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า

การตัดสินใจ

รหัสเอกสาร : ……………………………..
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ เจ้าหน้าที่/
ต่อราชการและการติดตาม กลุม่ ต่าง ๆ
งาน
เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ
จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม
การรับรูด้ ้านนโยบาย
เจ้าหน้าที่
ข้อราชการ และการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม.
ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการปฏิบัตจิ ริง

ทิศทางหรือการเคลื่ อนไหวของงาน

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

๓๓

1. ชื่องาน: งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก สร้ า งความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ ก าหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3.
เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
งานรั กษาความปลอดภัยเป็นงานสาคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สาคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กาหนด
4. คาจากัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหาใน
เรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัยและภัยจากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กาหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคาสั่ง
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้
การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่าเสมอ

๓๔

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา ความ
ปลอดภัย ให้ ผอ.สพป./สพม. พิจารณา ให้
ความเห็นชอบ/อนุมตั ิ

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย

ดาเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบ
กาหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

๓๕

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

๓๖

9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....... กลุ่ม อานวยการ
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อสร้างจิตสานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กาหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
1 สัปดาห์
คณะท
างาน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายแนว
1.
ศึกษาระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2.

กาหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

3.
เสนอ แผนการรักษาความปลอดภัยให้ผอ.
สพป./สพม.ให้ความเห็นเห็นชอบ อนุมัติ

จัดทาแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

ความ

นาเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ออกคาสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ น่วยงานกาหนด

4.

กาหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ

3 วัน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีคณะทางานถูกต้อง
ครบถ้วน
รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ

หมายเหตุ

คณะทางาน
คณะทางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

1 วัน

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ

มีบุคคลที่รับผิดชอบ
หน้าที่ชัดเจน

คณะทางาน

ผอ.สพป./
สพม.

๓๗

9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย(ต่อ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............กลุ่มอานวยการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างจิตสานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ าหนด
ลาดับที่
ผังขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
จั ด หา จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่
เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยและอื่น
1 สัปดาห์
มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที เจ้าหน้าที่
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องครบมีคณ
ุ ภาพ
ผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่
5.
เกี่ยวข้อง

6.

7.

ดาเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบที่ระเบียบกาหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านรั ก ษา
ความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กาหนด
ติ ด ต าม ตร วจ สอบ ปร ะเ มิ น ผล กา ร
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
แผนและระบบงานที่ ก าหนด น ามาพั ฒ นา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ทุกวัน

เดือนละครั้ง

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
งาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า

มีบุคลากรรับผิดชอบที่
ชัดเจน

บุคลากรที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง

มีหลักฐานการติดตาม
ตรวจสอบ และขั้นตอนใน คณะทางาน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของ

๓๘
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3 งานรักษาความปลอดภัย 1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
1. ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ยาม
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่
2. สานักงานเขตพื้นที่
แก้ไขเพิ่มเติม
การศึกษา
2. กาหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการตามระเบียบ
3. ดาเนินงานตามแผนที่กาหนดและประชุม ซักซ้อม
ชี้แจงสร้างความตระหนักใน เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การรักษาความปลอดภัย
5. กาหนด มอบหมายงานในหน้าที่ โดยให้มีผล
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเอกสาร
บันทึกเป็นหลักฐาน
6. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา

๓๙

1. ชื่องาน: งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความ
โปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงาน
สามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการ
รับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา
ดารงตาแหน่งใหม่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จานวน 3 ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานใน
หน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว
จานวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด

๔๐

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สารวจและกรอกรายละเอียด ใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที่และ
จัดทารายละเอียดงานในหน้าที่ตาม
กลุ่มงานในบัญชีรับส่งงานในหน้าที่
จานวน 3 ชุด

เจ้ าหน้ าที่ เสนอให้ ผ้ สู ง่ มอบและผู้รับมอบ ลงนาม

ผู้สง่ มอบงาน-ผู้รับมอบงานลงนามใน
บัญชี การรับมอบส่งมอบงานในหน้ าที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผสู้ ่งมอบและผูร้ ับ
มอบงานที่ลงนามแล้ว จานวน 1 ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานทีล่ งนามแล้วให้
ผู้ส่งมอบและผูร้ ับมอบงานเก็บไว้เป็น
หลักฐานคนละ 1 ชุด

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 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.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔๑

9. สรุปมาตรฐานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุม่ อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รบั และผูส้ ่งงานสามารถทราบ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยูร่ ะหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานใน
จนท.
จัดเตรียมแบบฟอร์มการรับส่ง
หน้
า
ที
่
120
นาที
งาน
2.
เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละกลุ่มกรอกรายละเอียดงานในหน้าที่ที่
จนท.
รับผิดชอบในบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
1 วัน
กรอกรายละเอียดในบัญชีการรับส่งงานตามภาระงาน

3.

รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับส่งงาน
4.

5.

6.

ผู้รับผู้สง่ งานในหน้ าที่
ลงนาม

ส่งมอบบัญชีการับส่งงานที่ลงนาม
จัดเก็บเอกสารการรับส่งงาน

เอกสารอ้างอิง :

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี
การรับส่งงานของแต่ละกลุม่ เป็นภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ผู้รับงานและผูส้ ่งงานฉผอ.สพป./สพม.ที่ย้ายไป และผูร้ ับงาน
ฉผอ.สพป./สพม. ที่ย้ายมาใหม่ ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานใน
หน้าที่
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
ที่ลงนามแล้วให้ผู้รับงาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
เจ้าหน้าที่กลุม่ อานวยการจัดเก็บบัญชีการรับส่งงาน เอกสารและ
หลักฐานการรับส่งงานที่ลงนามแล้วไว้เป็นหลักฐานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า

1 วัน

การรับ-ส่งงานในหน้าที่
ราชการถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบ

ผอ.สพป./
สพม.

1 วัน
5 นาที
5 นาที

จนท.

การบริหารจัดการดาเนิน จนท.
ไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ
มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่ จนท.
ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ

2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

๔๒
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

2 งานช่วยอานวยการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

2.1งานรับ-ส่งงานในหน้าที่
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
ทางการศึกษา
2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชี
2. สานักงานเขตพื้นที่
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์ม การศึกษา
ให้ทุกกลุ่มเพื่อดาเนินการจัดทาบัญชีรับ – ส่งงานใน 3. ผอ./รอง ผอ.สานักงานเขต
หน้าที่ราชการ
พื้นที่การศึกษาที่รับมอบ3. ดาเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชี การรับ ส่งมอบงาน
– ส่งงานในหน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่มและจัดทา
งบหน้าในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
4. เสนอรายละเอียด บัญชี การรับ – ส่งงานให้
ผู้ส่งมอบงานและผู้รับมอบงานในหน้าที่
5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมอบให้ผู้ส่งมอบงาน
และผู้รับมอบงานไว้คนละ 1 ชุด และสาเนาเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานส่วนกลาง จานวน 1 ชุด

๔๓

1 ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่ การดาเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท การบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และวิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิ จหน้าที่ ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
4.คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการ
กลุ่มอานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจั ดการศึกษา หั วหน้ ากลุ่ มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ อานวยการกลุ่ ม
บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน และผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม
สถานศึกษาเอกชน ฉยกเว้น สพม.
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา”
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ตาม
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา
38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอานาจหน้าที่ให้ ความเห็นชอบ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“คณะทางาน” หมายถึง คณะทางานที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง /
มอบหมายให้วิเคราะห์การกาหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและติดตามประเมินผล
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจั ดระบบ
บริหารงาน /วิเคราะห์การกาหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการ
แบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลดาเนินการด้านบุคลากร
5.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กาหนด

๔๔

5.6 วิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่มงานภายใน
5.7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

คณะทางานเจ้าหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ภารกิจและจัดทา
ข้อเสนอ/ ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ

กพท. พิจารณา

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่คณะทางาน
- จัดทาประกาศ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
ศึกษา /สังเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการ

๔๕

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550

๔๖

9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานจัดระบบบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห์
คู่มือการปฏิบตั ิราชการ
เจ้าหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ
สานักงานเขต
สพป./สพม.ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน
2 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่/
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน กระบวนงาน
ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน
คณะทางาน
การบริหาร สพป./สพม.
ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม.
3.
นาเสนอ กพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
2 วัน
เจ้าหน้าที่
กพท.พิจารณา
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งกลุม่ บริหารงานบุคคลดาเนินการด้านบุคลากร
4.
- ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 วัน
ประกาศการแบ่งส่วน
เจ้าหน้าที่
ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
และสถานศึกษาทราบ
ราชการ
- ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนราชการที่กาหนด
บริหารจัดการตามโครงสร้างที่ปรับปรุง
- วิจัย / ประเมินผล การดาเนินงานตามภารกิจหน้าที่
2 เดือน
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของ
วิจัย /ประเมินผล
สพป./สพม. และการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุม่ งานภายใน
5.

ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เพื่อ

2 สัปดาห์

รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่าง
หน้า ฉถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

๔๗
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 5.1 งานจัดระบบ
และพัฒนาองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน
ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. นาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่ม
บริหารงานบุคคลดาเนินการด้านบุคลากร
4. ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
5. ดาเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการที่กาหนด

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

๔๘

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 5.1 งานจัดระบบ
และพัฒนาองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงาน ฉต่อ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. วิจัย / ประเมินผล /รายงานผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่ง
ส่วนราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่มงานภายใน
7. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

๔๙

1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฉPMQA)
มาตรฐานที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
จนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ก ารก ากั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
มาตรฐานที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
มาตรฐานที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือ ข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4.คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน”
หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่ งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ฉยกเว้น สพม.
“การบริห ารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)” หมายถึง
การจัดทารายงานประเมินตนเองชองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุ่มอานวยการ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

๕๐

2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญ
ของมาตรฐานสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)
และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR) ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ฉFeedback) เป็นข้อมูลฐาน ฉBased Line Data)
สาหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕๑

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ /คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
- สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญของมาตรฐานสานักงานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- คณะทางานกาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเป้าหมาย สพฐ.

ผอ.สพป/สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลือ่ น รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
- ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)

เจ้าหน้าที่ /คณะทางาน
- นาผลการประเมินตนเอง
ฉSelf-Assessment Report: SAR) ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นข้อมูลย้อนกลับ ฉFeedback) ข้อมูล
ฐาน
ฉBased Line Data) สรุปผล
การดาเนินงาน / วิจยั /รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ไม่เห็นชอบ

๕๒

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ฉฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545
8.6 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๕๓

9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รบั บริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1.
1 สัปดาห์
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริ หาร
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
คณะทางาน
จัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื ้นที่

2.

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา

3.

สร้างทีมงาน มอบหมายความ

4.

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ
กาหนดตัวชี้วัด /เป้าหมาย

5.
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.

รวมถึงภารกิจอานาจหน้าทีข่ องกลุ่มในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา /
มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลงนามคาสั่ง/มอบหมายงาน

2 วัน

จนท.

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหารจัดการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ

1 สัปดาห์

จนท. /
คณะทางาน

สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญของมาตรฐานสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 สัปดาห์

จนท.

คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน
กาหนด

3 สัปดาห์

จนท. /
คณะทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน

จนท. /
คณะทางาน

หมายเหตุ

๕๔

9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน

7.
ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองฉSelf-Assessment
1 เดือน
รายงานการประเมิน
Report :SAR และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่
ตนเอง
ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง
การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
(Self-Assessment Report :SAR)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเองฉSelf-Assessment
1 เดือน
เอกสารงานวิจัย
Report :SAR ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั /รายงานผล
ย้อนกลับ ฉFeed back เป็นข้อมูลฐานฉBased Line Data สาหรับการ
ปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และแผนการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพ
9.
สังเคราะห์ผลการดาเนินงานและนาผลไปปรับปรุง /พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จนท. /
คณะทางาน
จนท. /
คณะทางาน

การให้ บริ การ

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

๕๕
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ

5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.3 งานมาตรฐาน 1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขต
สานักงานเขตพื้นที่ พื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์
การศึกษา
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่มใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสาคัญของมาตรฐานสานักงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเองฉSelfAssessment Report :SAR และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

๕๖
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.3 งานมาตรฐาน 7. นาผลการประเมินตนเองฉSelf-Assessment Report
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
สานักงานเขตพื้นที่ :SAR ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
พื้นที่การศึกษา
การศึกษา ฉต่อ
ย้อนกลับ ฉFeed back และข้อมูลฐานฉBased Line Data
สาหรับการปรับปรุง /พัฒนา การบริหารจัดการมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนการพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

๕๗

1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินและแนวทางที่สานักงาน ก.ค.ศ.
4. คาจากัดความ
“ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.”
หมายถึง ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.2 วางแผนและกาหนดปฎิทินการเลือกตั้งตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 จัดทาประกาศกาหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและกระทรวง
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กาหนดหน่วยเลือกตั้ง
5.6 จัดทาและจัดเตรียมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดาเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาทอานาจ
หน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กาหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.10 ประชาสัมพันธ์
5.11 รักษาความปลอดภัย

๕๘

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ.

1.รับสมัคร
2.ตรวจสอบคุณสมบัติ
3.ให้หมายเลข
ประจาตัวผูส้ มัคร
4.ผู้แทน ผอ.สพท.
5.ผู้แทน ขรก.

ให้เขตเลือกตั้งรายงานผล

ดาเนินการ . แจ้ง สพท.ให้ดาเนินการ
ดังนี้

แจ้งให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ที่จะสมัครในแต่ละกลุม่ ไปสมัคร

จัดการเลือกตั้งนับคะแนนและ
รายงานผล ไปยังเขตเลือกตั้ง

ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจาเขต

ตั้งคณะกรรมการเลือกตัง้ ประจา
หน่วยเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสทิ ธิ์
เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ์
เลือกตั้ง

กาหนดหน่วยเลือกตั้ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2553
8.3 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกาหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดารงตาแหน่งและการ
พ้นจากตาแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553

๕๙
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน
ระดับต่าง ๆ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

7.1 งานสรรหา
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1 ศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2 จัดทาข้อมูลองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ประกอบิชาชีพครู มา
คมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
3 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
4 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5 ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. สานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖๐
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.1 งานสรรหา
ระดับต่าง ๆ
คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ฉต่อ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6 ในกรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาว่างลงหรือ
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการสรรหา
แทนตาแหน่งที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7 จัดทาประวัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยละเอียดไว้ระบบข้อมูลสารสนเทศสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖๑

1. ชื่องาน : งานประสานงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน
4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น” หมายถึง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ควบคุมดูแลงานกลุ่มอานวยการ /ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก
สานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
ต่อการประสานงาน
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อ การค้นหา
5.3 นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ติดต่อจัดหาข้อมูล

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ผู้บังคับบัญชา

ประสานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
-
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9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานประสานงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวม 3 วัน
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน
ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
1.
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการ
ของหน่วยงานภายใน
ข้อมูล
ประสานงาน
และภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละ 3 วัน
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
2.
หน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
3.
4.

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ผู้บังคับบัญชา

ประสานข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณาเห็นชอบ
ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การ
ดาเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก มีประสิทธิภาพ
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9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานประสานงาน (ต่อ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

5.
6.

ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ประสานงานที่รวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง :
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า ฉถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

เพื่อการติด

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
6. งานประสานงาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
6.1 งานประสานงาน
ระหว่างภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
6.2 งานประสานงาน
ระหว่างภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสารวจและกาหนดภารกิจทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดทาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานการดาเนินงาน
ร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงาน
3. กาหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานภายนอก
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. สถานศึกษา

๖๖
คู่มือการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ
ศธ.
6. งานประสานงาน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานประสานงานระหว่าง 4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ ช่องทาง
การ
หน่วยงานภายในและ
ประสานงาน ให้มีความพร้อมและเอื้อประโยชน์ สะดวก
หน่วยงานภายนอก ฉต่อ ต่อการประสานงาน
5. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. กาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการประสานงานตาม
ภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม
7. กาหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงาน
เครือข่ายการประสานงานที่กาหนดโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย
8. ประเมินรูปแบบการประสานงาน และนาผล การ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมใน การประสานงานกับบุคคล
องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หน่วยงานภายนอก
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. สถานศึกษา

