
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 งานสวัสดิ การ 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 เขต 1        1
งานจัดท าหนังสือราชการ           17
งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       26
งานรักษาความปลอดภัย          33
งานจัดระบบบริหาร          43
งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        49
งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.                    57 
งานประสานงาน     61
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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 ฉฉบับที่ 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
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ 
  7. ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 

/รองผู้อ านวยการ... 
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  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 เรื่องท่ีเจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
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 าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          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 เรื่องท่ีเจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
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 าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           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... 
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     3.3 รับผิดชอบก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อ าเภอทับสะแกและอ าเภอบางสะพานน้อย 
     3.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องท่ีเจ้าหน้าที่เสนอเพ่ือประกอบการวินิจฉัย 
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 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กลุ่มอ านวยการ... 
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กลุ่มอ านวยการ 
ภารกิจงาน 

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

7. ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
  8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
                     9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน
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 หรือส่วนราชการอ่ื น 
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 
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 1.11 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉก.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 ฉPMQA  
 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 าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
และ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 1.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

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 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
 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 าข้อมูลทะเบียนสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล 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 าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
                     3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ล าดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ                      
ไม่สามารถปฏิบัติงานได ้
    3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ฉมาตรา 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 และวันส 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 ฉBig Cleaning Day ” 
 4.9 งานขอเครื่องหมายตอบแทนผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการศึกษา 
                    4.10 งานเลขานุการรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือราชการก่อนเสนอ รองอ านวยการ         
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉนายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ  ครอบแก้ว และ นายสมหวง ขุนพรหม        
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ 
     4.11 งานอ านวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับรองผู้อ านวยการส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ฉนายสุรวิทย์ 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 ฉAMSS++  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 ฉธนาคารกรุงไทย  
 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 าสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา                     

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 ฉย้าย  

 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 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 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
ตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอ่ืน 
 9.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ 
ปฏิบัติงานอื่น 
 9.4 งานน าส่งหนังสือราชการไปรษณีย์ 
 9.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศเหนือด้านโรงจอดรถยนต์ 

    9.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่ 
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง 
 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 ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งแม่บ้าน                
ท าความสะอาด 
 14.2 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแลอ านวยการ            
ความสะดวก ท าความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 14.3 งานท าความสะอาดห้องสุขาหลังใหม่ ฉสีฟ้า  
                       14.4 งานเก็บกวาดใบไม้ และรดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมหน้าห้องสุขา 
 14.5 งานช่วยซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า 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... 
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 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 ปฏิบัติหน้ าที่ แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ต าแหน่ ง  ช่ างไม้  4 และ                         
นางสาวสายศินีย์  ชื่นวารี  ลูกจ้างชั่วคราว 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 มีหน้าที ่
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม 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... 
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 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 าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                   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 าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

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... 
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กลุ่มกฎหมายและคดี 
ภารกิจงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย 
2. งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
4. งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ 
5. งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข ์
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 ปฏิบัติงานอ่ืนร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง          
     1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามค าสั่งหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
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 5.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
       5.2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ
รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการ
น าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
      5.2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส าเนา
ไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
      5.2.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจารณาลงนามตามล าดับขั้น 
      5.2.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว สารบรรณ
กลางท าการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่ค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืน
เจ้าของเรื่อง  
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบก าหนดไว้ 

 
จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบท่ีร่าง จ านวน 
3 ฉบับฉหรับเก็บไว้ท่ีเจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ 
สารบรรณกลาง 1 ฉบับจริง 1 ฉบับ  

ตรวจทาน/ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหนังสือที่จัดพิมพ์ 

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ. 
พิจารณา ผอ.เขตฯ ลงนาม 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สารบรรณกลาง 
ออกเลขหนังสือส่ง 

ถูกต้อง 
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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 าเนินการร่างหนังสือและจัดพมิพ์ตามรูปแบบ

หนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

45 นาท ี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท าหนังสือได้ถูกต้อง 

จนท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2 - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม. 
ตรวจสอบ  ความถูกต้อง   

15  นาท ี ความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ 

จนท. 
ธุรการ 

 

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

4 -จนท.ออกเลขท่ีหนังสือส่ง /ค าสั่ง ท่ีจัดท าขึ้นและผอ.
สพป./สพม. ที่ผ่านการลงนาม 

10 นาท ี ความถูกต้องของการ
จัดท าหนังสือราชการ 

จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

5 - มีการตดิตาม ประเมินการจัดท าหนังสือราชการ ทุกๆสัปดาห ์  ผอ. กลุ่ม  

เอกสารอ้างอิง :  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                       การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการ
เคลื่อนไหวของงาน     จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า  

 

 

ด าเนนิการร่าง/
จัดพิมพ์ หนังสือ

ตรวจสอบหนังสือราชการ 

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม. 

ออกเลขที่หนังสือ/ค าสั่ง 

ติดตามประเมินผล 
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คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที ่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการ 1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบการรับ – ส่ง 
หนังสือราชการให้สอดคล้องส้มพันธ์กัน และ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หรือหน่วยงานภายนอก 
3) จัดหาและพัฒนา Hardware Software 
และ people ware ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานตามระบบการรับ – ส่ง หนังสือราช
กานท่ีออกแบบไว้ 
4) น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – 
ส่ง หนังสือราชการ 
5) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
6) ประเมินและรายงานผลการจัดระบบการ
รับ – ส่งหนังสือราชการ 
7) ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) สถานศึกษา 

4) หน่วยงานภายนอก 

                                                                                                                              ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 5.3 งานการท าลายหนังสือราชการ 
  5.5.1 ภายใน 60 วัน ฉสิ้นปีปฏิทิน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจหนังสือ
และจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ฉส ารวจหนังสือเพ่ือท าลายควรท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
  5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ตามค าสั่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 2367/2546 เรื่อง การมอบอ านาจการท าลายหนังสือ ปกติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย คณะกรรมการ
ท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 
     1   พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลาย ตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
      2  กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา 
      3   กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้กรอก
เครื่องหมายกากบาท ฉX) ลงในช่องการพิจารณา 
     4   เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้ งบันทึกความเห็นขัดแย้ งของ
คณะกรรมการ ฉถ้ามี  ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  
  5.5.3 จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลาย เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
     1   ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 
                2   ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ 
  5.5.4 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลายให้กองจดหมาย 
เหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอ
ท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว 
  5.5.5 กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับ 
แต่วันที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ท าลายหนังสือได้ 
  5.5.6 ด าเนินการท าลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษ 
กระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วน าเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
  7.2 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอท าลาย 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายหนังสือ 

คัดแยกประเภทหนังสือที่
ครบอายุการจัดเก็บ 

จัดท าบัญชีและรายละเอียด
หนังสือที่จะท าลาย 

ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณาอนุมัติ 

- ด าเนินการท าลาย
หนังสือ 
- รายงานผลการท าลาย
หนังสือ 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ/ แก้ไข 

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในบัญชี
หนังสือที่จะท าลาย 
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 9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน : การท าลายหนังสือราชการ สพท. ................... กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
                     1.   เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
                     2.  เพื่อให้การท าลายหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือราชการประจ าปี 
อย่างน้อย 3 คน ให้ผอ.สพป./สพม. ลงนามแต่งตั้ง 

1  วัน ได้คณะกรรมการท าลาย
หนังสือท่ีสอดคล้องตาม
ระเบียบ 

จนท.  

2.  
 

-จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลาย 
-ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอท าลาย 

30 วัน ความถูกต้องของบัญชี
รายชื่อหนังสือท่ีขอท าลาย 

จนท.  

3. 
 

 
 

-คณะกรรมการ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอ
อนุญาตท าลาย 

5 วัน ความถูกต้องของรายชื่อ
หนังสือท่ีขออนุญาตท าลาย 

คณะกรรม 
การฯ/ 

 

4. 
 

 
 

-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมายเหตุแห่งชาติฉแล้วแต่กรณี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

60  วัน  ผอ.สพป./สพม.  

5. 
 

 
 
 

-คณะกรรมการท าลายหนังสือด าเนินการตามผลการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจ และท าลายหนังสือราชการโดยวิธีการที่
เหมาะสม 

1 วัน การท าลายหนังสือถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ 

คณะกรรม 
การท าลาย
หนังสือ 

 

6. 
 

 
 

-รายงานผลการท าลายหนังสือราชการให้ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 วัน มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้

จนท.กลุ่ม
อ านวยการ 

 

เอกสารอ้างอิง :  1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า  

                                                                                                                                                                                               
                

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าบัญชีหนังสือ 

คณะกรรมการพิจารณา 

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม.

ด าเนินการท าลายหนังสือ 

รายงานผล 
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  คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท/ภารกิจ/หน้าท่ี ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

1.5 งานการท าลายหนังสือ
ราชการ 
 

1  ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ
การท าลายหนังสือราชการ 
2   แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือราชการ 
3   ส ารวจหนังสือราชการที่จัดเก็บและมีอายุครบ
ตามระยะเวลาการจัดเก็บ โดยด าเนินการภายใน    
60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน 
4  จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลาย 
เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5  ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่
หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอท าความตกลงกับกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. สถานศึกษา 
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การท าลายหนังสือ 
5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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                                                                                                                                                                                                คู่มือการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท/ภารกิจ/หน้าท่ี ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 

1.5 งานการท าลายหนังสือ
ราชการฉต่อ  
 

6  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ฉแล้วแต่กรณี  แล้ว
ด าเนินการท าลายหนังสือราชการ ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
7  ประเมินผลการด าเนินงานด้านการท าลายหนังสือ
ราชการและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. สถานศึกษา 
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การท าลายหนังสือ 
5. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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 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
บันทึกข้อมูลฉCD  
 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 
ฉก่อนการประชุม 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 ฉก่อนการประชุม 1 สัปดาห์  
                     5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืนยันการเข้าร่วม
ประชุม ฉก่อนการประชุม 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 



๒๗ 

   

           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 ฉ10 วัน  และจัดท ารายงานการประชุม 
 ฉ2 สัปดาห์  และค าสั่ง/ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 
          5.12.1 น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มในฐานะ
เลขานุการ 
          5.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / ค าสั่งและประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ 
          5.12 .3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการน าเสนอรอง
ผู้อ านวยการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
                    5.12.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / 
รายงานการประชุม 
                ฉ1   มติที่ประชุมโดยย่อ 
          - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ ฉภายใน 7 วัน  และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข ฉถ้ามี  โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
แก้ในรายงานการประชุม 
          - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ฉ2   รายงานการประชุม 
              เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
            ฉ3   ค าสั่งและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วด าเนินการแจ้งกลุ่มต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
       5.13 เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ 
รายงานการประชุม ค าสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและส าเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล ฉCD  
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 

- จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม 

ผอ.กลุ่มพิจารณา 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ี 
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลติจัดท าส าเนาวาระการประชุม 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและตดิดัชนีวาระ 

A 

เห็นชอบ 

- ประสานงานกับกลุม่ต่าง ๆ เพื่อให้จัดส่งวาระการ
ประชุมภายในเวลาที่ก าหนด 
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุม่ต่าง ๆ เสนอ / 
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท าต้นฉบับระเบียบ
วาระการประชุม 

ไม่เห็นชอบ 
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เจ้าหน้าท่ี 
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
 

เจ้าหน้าที่ 
- 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 
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เสนอผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี 
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
มต ิ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 
- จัดท าวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม 

เจ้าหน้าท่ี 

- จัดท าค าสั่ง / ประกาศตามมต ิ

ที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุมแจ้งความเห็น
เกี่ยวกับมต ิ

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/ประกาศในรูป
ของแฟ้ม/CD 

B 



๓๑ 

   

 
 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 
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 9. สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

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

 
 
 

ประสานกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานตามมตทิี่ประชุมเพื่อจัดท าเป็นวาระ
การประชุม 

 
1 วัน 

ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดประโยชน์
ต่อราชการและการติดตาม
งาน 

เจ้าหน้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

2. 
 

 
 

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ  ตรวจสอบและจัดท า
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

 
2 วัน 

 เจ้าหน้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

3. 
 

 
 
 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมให้ผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม  
1 สัปดาห ์

 
2 วัน 

 จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม 

 

4. 
 

 
 
 

จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม  
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดท า
มติที่ประชุมโดยย่อ และรายงานการประชุม 

 
1 สัปดาห ์

การรับรูด้้านนโยบาย  
ข้อราชการ และการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ  

เจ้าหน้าท่ี  

5. 
 

 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ประชุม รายงานการประชุม ท่ีประชุมพิจารณารับรองมติที่
ประชุม 

 
1 วัน 

 ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม. 

 

6. 
 

 
 
 

 
แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ต่าง ๆทราบ 
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/ค าสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟล์ข้อมลู ฉCD  

5 นาที ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย 
น าไปสู่การแก้ไขปญัหา
และการปฏิบัตจิริง 

เจ้าหน้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรอืการปฏิบัติ                การตัดสนิใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน        จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า
ฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า  

ประสานงานการส่งวาระการ
ประชุม 

รวบรวมและจดัท าวาระการประชุม 

เชิญประชุม 

ด าเนินการประชุม 

จัดเก็บมติที่ประชุม 

ผอ.เขตฯ/ท่ีประชุม
พิจารณา 
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 1. ชื่องาน: งานรักษาความปลอดภัย        
 2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนด               
  2.   เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย  
  3.   เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 3. ขอบเขตของงาน 
            งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานส าคัญของส่วนราชการ  เพ่ือให้มีมาตรการในการรักษา    
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่ส าคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์การ  โดยต้องมีการควบคุม  ติดตามรายงานตามระเบียบที่ก าหนด 
 4. ค าจ ากัดความ 
                   งานรักษาความปลอดภัย  หมายถึง  การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน  เตือนภัย  แก้ไขปัญหาใน
เรื่องทรัพย์สิน  บุคคล   ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ  อุบัติภัยและภัยจากบุคคล  
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                  1.  ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.2552   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                 2.  ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ 
                 3.  ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก  ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
                 4.  จัดหา จัดเตรียม  อุปกรณ์  ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
                 5.  ก าหนด  มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นค าสั่ง   
                 6.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพ่ือให้
การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ าเสมอ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

                                                      คณะท างานศึกษา 
                                                   ระเบียบที่เกี่ยวข้อง      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแผน  รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

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

 

ก าหนด/มอบหมายหนา้ที่   ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ 

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 

ด าเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
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 7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
                     แบบบันทึกการอยู่เวรยาม 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                     ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   พ.ศ.2552
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 9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่องาน :  งานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .......  กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน       
               1.  เพื่อสร้างจิตส านึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่ก าหนด                

 2.  เพื่อรักษาทรัพยส์ินของทางราชการไม่ให้เกดิวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย  
            3.   เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

1. 
 
 

 
แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา วิเคราะหร์ะเบยีบ กฎหมายแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

1 สัปดาห ์  
มีคณะท างานถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
คณะท างาน 

 

 
2. 

 
 

 
จัดท าแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา              ความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

 
3 วัน 

 
รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ 

คณะท างาน  

 
3. 
 

 
 
 

 
น าเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจดัระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุัต ิ

 
1 วัน 

     จนท./ผอ.
สพป./สพม. 

 

 
4. 

 
 

 
ออกค าสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่น่วยงานก าหนด 

 
1 วัน 

         
 
 มีบุคคลที่รับผิดชอบ
หน้าท่ีชัดเจน 

 
คณะท างาน 

ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

ก าหนดแผน รปูแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

ก าหนด/มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ 

คณะท างาน 
ศึกษาระเบียบ 

เสนอ แผนการรกัษาความปลอดภัยให้ผอ.
สพป./สพม.ให้ความเห็นเห็นชอบ อนมุัต ิ
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 9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่องาน :  การรักษาความปลอดภัย(ต่อ) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน   เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี ทรัพย์สินของทางราชการ  ไม่ให้เกิดความเสียหาย  และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสร้างจติส านึก  ความตระหนักในการปฏิบัตติามกฎระเบียบทีก่ าหนด 
ล าดับที่ ผังขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 
 

5. 

 จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับ    การรักษาความปลอดภัยและอื่น  
ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1 สัปดาห ์

    
มีวัสดุอุปกรณ์  ครภุัณฑ์ที
เกี่ยวข้องครบมีคณุภาพ 

 
เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
6. 

 ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย 
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่ก าหนด    
 

 
ทุกวัน 

     
มีบุคลากรรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

บุคลากรที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง 

 

 
7. 

ติ ดต าม   ตร วจสอบ  ปร ะ เ มิ นผลกา ร
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
แผนและระบบงานที่ก าหนด  น ามาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง   

 
เดือนละครั้ง 

   มีหลักฐานการตดิตาม
ตรวจสอบ  และขั้นตอนใน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ 

 
คณะท างาน 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของ
งาน     จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า  
 
 

 
 
 
 

จัดเตรียม วัสดุ อปุกรณ์และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

ด าเนินการรักษาความปลอดภัย 
ตามแผน  และระบบที่ระเบยีบก าหนด 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม 

 
3.3 งานรักษาความปลอดภัย 

 
1. ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย      
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการตามระเบียบ 
3. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดและประชุม ซักซ้อม 
ชี้แจงสร้างความตระหนักใน   เรื่องการรักษา     
ความปลอดภัยของหน่วยงาน  ความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับ      
การรักษาความปลอดภัย  
5. ก าหนด มอบหมายงานในหน้าที่ โดยให้มีผล
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเอกสาร
บันทึกเป็นหลักฐาน 
6. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตาม 
ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา 

1. ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ยาม 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



๓๙ 

   

 1.  ชื่องาน:  งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน  มีความ
โปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย  สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงาน
สามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ  และยังไม่ได้ปฏิบัติ  และมีหลักฐานการ
รับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
 3. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน กับ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.ค าจ ากัดความ 
       “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในส านักงาน            
                                                     เขตพ้ืนที่การศึกษา 
        “ผู้อ านวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม 
        “ผู้ส่งมอบงาน”      หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีย้ายไป   
        “ผู้รับมอบงาน”      หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีย้ายมา 
                                             ด ารงต าแหน่งใหม่ 
           5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จ านวน 3 ชุด 
     5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานใน
หน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย 
  5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าที่ 
  5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว 
จ านวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
            แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่ 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
  8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

 ส ารวจและกรอกรายละเอียด  ใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที่และ
จัดท ารายละเอียดงานในหน้าที่ตาม
กลุ่มงานในบัญชีรับส่งงานในหน้าที่ 
จ านวน  3  ชุด 

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผูส้่งมอบและผูร้ับ
มอบงานท่ีลงนามแล้ว จ านวน 1 ชุด  
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานทีล่งนามแล้วให้
ผู้ส่งมอบและผูร้ับมอบงานเก็บไว้เป็น
หลักฐานคนละ 1 ชุด 

 

เจ้าหน้าท่ี เสนอให้ผู้สง่มอบและผู้ รับมอบ  ลงนาม ผู้สง่มอบงาน-ผู้ รับมอบงานลงนามใน
บญัชี    การรับมอบสง่มอบงานในหน้าท่ี 
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 9. สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน      งานการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………กลุม่ อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าท่ีราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน  มีความโปร่งใส และงานในหน้าท่ีมีความเรียบร้อย  สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รบัและผูส้่งงานสามารถทราบ
เกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติเสรจ็แล้ว อยูร่ะหว่างการปฏิบัติ  และยังไมไ่ด้ปฏิบัติ  และมีหลักฐานการรบัส่งงานท่ีถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานใน
หน้าท่ี 

 
120 นาที 

 จนท.  

2. 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนในแตล่ะกลุ่มกรอกรายละเอียดงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบในบัญชีการรับส่งงานในหน้าท่ี 
 

 
1 วัน 

 จนท. 
 

 

3. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี   
การรับส่งงานของแต่ละกลุม่เป็นภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 
1 วัน 

การรับ-ส่งงานในหน้าท่ี
ราชการถูกต้องครบถ้วน 
ตามระเบียบ 

จนท. 
 

 

4. 
 

 
 

ผู้รับงานและผูส้่งงานฉผอ.สพป./สพม.ท่ีย้ายไป  และผูร้ับงาน 
ฉผอ.สพป./สพม. ที่ย้ายมาใหม่  ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานใน
หน้าท่ี 

 
1 วัน 

 ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

5. 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงานในหน้าท่ี        
ที่ลงนามแล้วใหผู้้รับงาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 

 
5 นาที 

การบริหารจัดการด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ 

จนท.  

6. 
 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่อ านวยการจดัเก็บบญัชีการรับส่งงาน เอกสารและ
หลักฐานการรับส่งงานท่ีลงนามแลว้ไว้เป็นหลักฐานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
5 นาที 

มีหลักฐานการรับ-ส่งงานท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ 

จนท. 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง :    1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับส่งงานในหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524        2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    
                            3. พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                      4. พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                     การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    

          จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้าฉถ้าไม่จบภายใน 1หน้า  

จัดเตรียมแบบฟอร์มการรับส่ง
งาน 

กรอกรายละเอียดในบัญชกีารรับส่งงานตามภาระงาน 

ผู้ รับผู้สง่งานในหน้าท่ี 

ลงนาม 

รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับสง่งาน 

ส่งมอบบัญชีการับส่งงานท่ีลงนาม

จัดเก็บเอกสารการรับส่งงาน 
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                                                                                                                                                                                                คู่มือการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 งานช่วยอ านวยการ 

 

2.1งานรับ-ส่งงานในหน้าที่
ราชการ 

1. ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ  พ.ศ.2524 
2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม  บัญชี   
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ  จัดส่งแบบฟอร์ม  
ให้ทุกกลุ่มเพ่ือด าเนินการจัดท าบัญชีรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ราชการ 
 3.   ด าเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม  บัญชี  การรับ 
– ส่งงานในหน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่มและจัดท า
งบหน้าในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  เสนอรายละเอียด  บัญชี การรับ – ส่งงานให้   
ผู้ส่งมอบงานและผู้รับมอบงานในหน้าที่ 
  5.  จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่  ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมอบให้ผู้ส่งมอบงาน
และผู้รับมอบงานไว้คนละ  1  ชุด  และส าเนาเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานส่วนกลาง  จ านวน  1    ชุด 

 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3.  ผอ./รอง ผอ.ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีรับมอบ- 
ส่งมอบงาน 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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 1 ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน       
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
 3. ขอบเขตของงาน 
                   ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบท  การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และวิจัย  / ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่   ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 
 4.ค าจ ากัดความ 
                      “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”   หมายถึง   ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                      “หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”   หมายถึง   ผู้อ านวยการ
กลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน ฉยกเว้น สพม.  
                     “คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา”   หมายถึง   องค์คณะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ให้   ความเห็นชอบ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     “คณะท างาน”   หมายถึง   คณะท างานที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง /
มอบหมายให้วิเคราะห์การก าหนด/แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดตามประเมินผล 
                     “เจ้าหน้าที่”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ
บริหารงาน /วิเคราะห์การก าหนด/แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
              5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง    
การแบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
                      5.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการท างาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการ
แบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                      5.3 น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 
                      5.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 
                      5.5 ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 



๔๔ 

   

                        5.6 วิจัย / ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่มงานภายใน 
                        5.7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 
 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ไม่เห็นชอบ 
 
 
      เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานเจา้หน้าท่ี 

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ                           
ภารกิจและจดัท า                                    
ข้อเสนอ/ ปรับปรุง 

กพท. พิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีคณะท างาน 

- จัดท าประกาศ 

- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- ประเมินผล รายงานผล วิจัย 

เจ้าหน้าท่ี / คณะท างาน 

ศึกษา /สังเคราะห์                           
ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
คุณภาพการ 
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     7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
                   - 
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
  8.2   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.4 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550
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 9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน ;   งานจัดระบบบริหารงาน       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร :   
วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนา้ที่        ความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกจิ
หน้าท่ีความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ 
สพป./สพม.ท่ีสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

1 สัปดาห ์ คู่มือการปฏิบตัิราชการ
ส านักงานเขต 
 

เจ้าหน้าท่ี  

2. 
 

 
 
 

ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาน  
กระบวนงาน  ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน  
ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม. 

2 สัปดาห ์  เจ้าหน้าท่ี/
คณะท างาน 

 

3. 
 
 

                                                    
 

 น าเสนอ กพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และแจ้งกลุม่บริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 

2 วัน  เจ้าหน้าท่ี  

4. 
 

                                           
 

    - ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสถานศึกษาทราบ 
     - ด าเนินการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง  การ
แบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
     - วิจัย  / ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบง่ส่วนราชการ ของ  
สพป./สพม. และการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุม่งานภายใน 

1  วัน 
 
 
 

2 เดือน 

ประกาศการแบ่งส่วน
ราชการ 

เจ้าหน้าท่ี  

5.   ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ      เพื่อ
เป็นข้อมูลปรบัปรุง /พัฒนาคณุภาพการให้บริการ 

2 สัปดาห ์ รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เจ้าหน้าท่ี/
คณะท างาน 

 

 
เอกสารอ้างอิง   1. ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546     2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                    3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  
                    4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.2550 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสดุกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                  การตัดสินใจ             ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน       จุดเช่ือมต่อระหว่าง
หน้า ฉถ้าไม่จบภายใน  1 หน้า  

     
 
 

 

ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาน  กระบวนงาน  
ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบท
การบริหาร สพป./สพม. 

กพท.พจิารณา 

ประกาศการแบ่งส่วนราชการ 

บริหารจดัการตามโครงสร้างที่ปรบัปรุง 

วิจัย /ประเมินผล 

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ภารกิจ 
 

   ศึกษา/สังเคราะห์   ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
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    คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ  ศธ. งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 

และพัฒนาองค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.1 งานจัดระบบ
บริหารงาน       

  1. ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง    การแบ่งส่วน
ราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาน  
กระบวนงาน  ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งกลุ่ม
บริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 
 4. ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 
 5. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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    คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 

 บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ  ศธ. งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 

และพัฒนาองค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.1 งานจัดระบบ
บริหารงาน  ฉต่อ      

   6. วิจัย  / ประเมินผล /รายงานผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่ง
ส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็น   
กลุ่มงานภายใน 
  7. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 

  

 

 
 
                   
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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 1. ชื่องาน : งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน      มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ขอบเขตของงาน 
                   3.1 บริหารจัดการและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ 
                          มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
ระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฉPMQA) 
                           มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
จนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
                          มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน 
ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 
                            มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษา  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 
                           มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 
  3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4.ค าจ ากัดความ 
                          “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                “คณะท างาน”   หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                “เจ้าหน้าที่”   หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
       “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 
       “เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ฉยกเว้น สพม.  
       “การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)” หมายถึง 
การจัดท ารายงานประเมินตนเองชองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชองกลุ่มอ านวยการ 
 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้      กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา    



๕๐ 

   

  2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้   ความเข้าใจ และ ความส าคัญ
ของมาตรฐานส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นโยบายเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
  6. ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR) 
และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย น าผลการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR) ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ ฉFeedback) เป็นข้อมูลฐาน ฉBased Line Data) 
ส าหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และแผนการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             ไม่เห็นชอบ  
            
                  
            
       เห็นชอบ     
            
            
                
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เจ้าหน้าท่ี /คณะท างาน      
ศึกษา วิเคราะห์ 
มาตรฐานส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทางการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ี กรอบการติดตาม   
- สร้างทีมงาน  มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบรหิารจดัการ ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต 
- สื่อสาร เพื่อให้คณะท างาน ผูร้ับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้   ความเข้าใจ และ ความส าคญัของมาตรฐานส านักงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
- คณะท างานก าหนดเป้าหมายและผลติที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานโยบายเป้าหมาย สพฐ. 

 

ผอ.สพป/สพม. 
วินิจฉัยตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เจ้าหน้าท่ี / คณะท างาน 

- คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลือ่น รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 

- ประเมินตนเองและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง ฉSelf-Assessment Report: SAR)   

เจ้าหน้าที่ /คณะท างาน 
- น าผลการประเมินตนเอง                              
ฉSelf-Assessment Report: SAR) ตาม           
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 
เป็นข้อมูลย้อนกลบั ฉFeedback) ข้อมูล
ฐาน       ฉBased Line Data) สรุปผล
การด าเนินงาน / วิจยั/รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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 7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  - 
  
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
  8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                   8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                   8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                   8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545   
                   8.6 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ชื่องาน   งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน      มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รบับริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ    
                  เป็นเลิศ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทางการบริหารจดัการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา  
มาตรฐาน  ตวับ่งชี ้ กรอบการติดตาม  หลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมินผล  
รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าทีข่องกลุ่มในส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา    

1 สัปดาห ์  จนท. /
คณะท างาน 

 

2. 
 

                                                    
 

น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา /
มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ     ลงนามค าสั่ง/มอบหมายงาน 

2 วัน  จนท.  

3. 
 

 
 

 สร้างทีมงาน  มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ  

1 สัปดาห ์  จนท. /
คณะท างาน 

 

4. 
 

 
 
 

สื่อสาร  เพื่อให้คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ มีความรู ้ความเข้าใจ และ ความส าคัญของมาตรฐานส านักงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 สัปดาห ์  จนท.  

5. 
 

                                                      
 

คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นโยบายเป้าหมายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 สัปดาห ์  จนท. /
คณะท างาน 

 

6. 
 

                               
 

คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบ  ขับเคลื่อน  รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน
ก าหนด 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 

จนท. /
คณะท างาน 

 

 
 
  

  

 ศกึษา  วิเคราะห์  แนวทางการบริหาร
จดัการมาตรฐานส านกังานเขตพืน้ท่ี 

สร้างทีมงาน  มอบหมายความ

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดตัวช้ีวัด /เป้าหมาย 

สื่อสาร  สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน   งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
                                       

7.  
 
 

ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉSelf-Assessment  
Report :SAR   และผลผลติที่ประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 เดือน รายงานการประเมิน
ตนเอง 

จนท. /
คณะท างาน 

 

8.  
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  น าผลการประเมินตนเองฉSelf-Assessment  
Report :SAR  ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นข้อมลู
ย้อนกลับ ฉFeed back  เป็นข้อมูลฐานฉBased Line Data  ส าหรับการ
ปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา   และแผนการพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1 เดือน เอกสารงานวิจัย จนท. /
คณะท างาน 

 

9.                           สังเคราะห์ผลการด าเนินงานและน าผลไปปรับปรุง /พัฒนา     

เอกสารอ้างอิง :  1.  ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                      3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553   4.  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                      5.   มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏบิัติ                  การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า  

 

 
 
 
 

ประเมินตนเองและจดัท ารายงานการประเมินตนเอง

(Self-Assessment  Report :SAR)  

สงัเคราะห์ข้อมลูปรับปรุง /พฒันาคณุภาพ
การให้บริการ 
 

ศกึษา  วิเคราะห์  วิจยั /รายงานผล 
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                                                                                                                                                                                               คู่มือการปฏบิัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                                                                                                                                                                                               

 บทบาท /ภารกจิ/หน้าที่ ตามประกาศ  ศธ งาน / เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม

ภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5.3 งานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1.  ศึกษา  วเิคราะห์  แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มาตรฐาน  ตวับ่งชี้  กรอบการติดตาม  หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผล  รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
2. สร้างทีมงาน  มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังระบบ  
3. สื่อสาร  เพื่อให้คณะท างาน  ผู้รับผิดชอบ  มีความรู้     
ความเข้าใจ และ ความส าคัญของมาตรฐานส านักงานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นโยบายเป้าหมายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ขับเคลื่อน  รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
6. ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉSelf-
Assessment  Report :SAR   และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา 
3. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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 คู่มือการปฏิบัติงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 

 บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ  ศธ งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม

ภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5.3 งานมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ฉต่อ  

7. น าผลการประเมินตนเองฉSelf-Assessment  Report 
:SAR  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ ฉFeed back  และข้อมูลฐานฉBased Line Data  
ส าหรับการปรับปรุง /พัฒนา การบริหารจัดการมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และวางแผนการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษา 
3. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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 1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมาย 
 3. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งแทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินและแนวทางท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. 
 4. ค าจ ากัดความ 
  “ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.” 
หมายถึง ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ศึกษา เอกสาร กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
  5.2 วางแผนและก าหนดปฎิทินการเลือกตั้งตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
  5.3 จัดท าประกาศก าหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและกระทรวง
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
  5.4 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  5.5 ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
  5.6 จัดท าและจัดเตรียมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
  5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการด าเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาทอ านาจ
หน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่ก าหนด 
  5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
  5.10 ประชาสัมพันธ์ 
  5.11 รักษาความปลอดภัย 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ก าหนด 
  
 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  การก าหนดคุณสมบัติอ่ืน วาระการด ารงต าแหน่งและการ
พ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553

1.รับสมัคร 

2.ตรวจสอบคณุสมบัต ิ

3.ให้หมายเลข       
ประจ าตัวผูส้มัคร 

4.ผู้แทน ผอ.สพท. 
5.ผู้แทน ขรก. 

สพฐ. 
 
ด าเนินการ .    แจ้ง สพท.ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 

แจ้งให้ผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ที่จะสมัครในแตล่ะกลุม่ไปสมัคร 

ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าเขต 

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสทิธ์ิ
เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มสีทิธ์ิ
เลือกตั้ง 

ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 

ตั้งคณะกรรมการเลอืกตัง้ประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

จัดการเลอืกตั้งนับคะแนนและ
รายงานผล ไปยังเขตเลอืกตั้ง 

ให้เขตเลือกตั้งรายงานผล 
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                                                                                                                                                                                                 คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 ตารางการวิเคราะห์งาน  

ที ่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าท่ี ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน

ระดับต่าง ๆ   
 

7.1 งานสรรหา
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
 

1  ศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2  จัดท าข้อมูลองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ประกอบิชาชีพครู มา
คมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
4  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศกึษา เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ       
การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
5  ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ. 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. สถานศึกษา 
6. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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                                                                                                                                                                                                 คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

ที ่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน

ระดับต่าง ๆ   
 

7.1 งานสรรหา
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ฉต่อ   
   
 

6  ในกรณีที่กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาว่างลงหรือ
พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการสรรหา
แทนต าแหน่งที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
7   จัดท าประวัติคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยละเอียดไว้ระบบข้อมูลสารสนเทศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ. 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. สถานศึกษา 
6. หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
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           1. ชื่องาน :   งานประสานงาน 
           2. วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพื่อให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
              2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
           3. ขอบเขตของงาน 
         ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี
จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ร่วมกัน 
           4. ค าจ ากัดความ  
          “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้ 
          “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             “ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น” หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ควบคุมดูแลงานกลุ่มอ านวยการ /ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
                   “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                   “ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
                   “ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก
ส านักงาน  
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
              5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็น
ต่อการประสานงาน 
                       5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อ     การค้นหา 
                       5.3 น าเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับพิจารณาเห็นชอบ 
             5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                       5.5  ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
                       5.6  ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  เพ่ือการติดประสานงานที่รวดเร็ว 
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 6. Flow chart การปฏิบัติงาน  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  - 
  
  8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  - 

ติดต่อจดัหาข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมลูของแต่ละหน่วยงาน 
 

น าเสนอข้อมูล และวธิีการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ผู้บังคับบัญชา 

ประสานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
 

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่องาน      งานประสานงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา......   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์  
                    2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
              2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
1. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการ
ประสานงาน 

3 วัน ทะเบียนข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหน่วยงานภายใน
และภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

 
2. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  แยกข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
 

3 วัน    

 
3. 
 

 
 
 

น าเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับพิจารณาเห็นชอบ 
 

    

4.  
 

ประสานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพื่อให้การ
ด าเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก     มีประสิทธิภาพ 

  

   
 

    

 

  

ศึกษา  วิเคราะห ์และรวบรวม
ข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 
 

น าเสนอข้อมูล และวธิีการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ผู้บังคับบัญชา 
 

ประสานข้อมูลสารสนเทศ 
ในรูปแบบต่างๆ 

 



๖๔ 

   

9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่องาน     งานประสานงาน (ต่อ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์  
                    2.1 เพื่อให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
              2.2 เพื่อการตดิต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 

      

 
5. 
 

 
    
 

ประชาสมัพันธ์ภารกิจงาน ข้อมลูพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

    

 
6. 
 

 
 
  
 

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน      เพื่อการติด
ประสานงานท่ีรวดเร็ว 
 

    

เอกสารอ้างอิง :              
           -        
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสินใจ           ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน                
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหน้า ฉถ้าไม่จบภายใน  1 หน้า  
 

 
 
     
 
 
 
 
 

ประชาสมัพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ 

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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   คู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 

 
ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ. งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. งานประสานงาน 

 
6.1 งานประสานงาน
ระหว่างภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.2 งานประสานงาน
ระหว่างภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 

1.  ศึกษาส ารวจและก าหนดภารกิจทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานการด าเนินงาน
ร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงาน   
3.  ก าหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

1. หน่วยงานภายนอก 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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คู่มือการปฏิบตัิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

ตารางการวิเคราะห์งาน 

 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ 
ศธ. 

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. งานประสานงาน 
 

งานประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก ฉต่อ  
 
 
 
 

4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ ช่องทาง        การ
ประสานงาน  ให้มีความพร้อมและเอ้ือประโยชน์  สะดวก
ต่อการประสานงาน 
5. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการประสานงานตาม
ภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
7. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงาน
เครือข่ายการประสานงานที่ก าหนดโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย 
8. ประเมินรูปแบบการประสานงาน  และน าผล  การ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ  และพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมใน  การประสานงานกับบุคคล 
องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ  

1. หน่วยงานภายนอก 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 


