คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนงานและคู่มือ ขั้นตอน การปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ ซึ้งประกอบด้วย
งานสารบรรณ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา งานช่ ว ยอ านวยการ งานอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม งานยานพาหนะ งานการจั ด ระบบบริ ห าร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา งาน
ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการเลขานุการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถนาเอกสารฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป
กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ 32/2562
เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-----------------------------อนุสนธิ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ 342/2561 สั่ ง ณ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 เรื่ อ ง มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้าราชการและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงยกเลิกคาสั่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่ 342/2561 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึง มอบหมายหน้าที่
และความรั บผิ ดชอบปฏิบั ติราชการของข้าราชการและบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
นายไพรัช มณีโชติ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี
3. บริหารราชการตามคาสั่งมอบอานาจของกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. บริหารการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
7. ปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
/รองผู้อานวยการ...
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
บังคับบัญชา กากับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
1. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 1
1.2 รับผิดชอบกากับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี
1.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพาน
1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายประเสริฐ ครอบแก้ว ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 2
2.2 รับผิดชอบกากับ ดูแลกลุ่มอานวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายสมหวง ขุนพรหม ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 3
3.2 รับผิดชอบกากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/3.3 รับผิดชอบ...
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3.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอทับสะแกและอาเภอบางสะพานน้อย
3.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มอานวยการ
ภารกิจงาน
1. ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ
4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
5. ประชาสัมพันธ์งาน เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
6. ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
7. ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการในโดยเฉพาะ
1. นางเรวดี บุตรเล็ก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม กากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอานวยการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐ มนตรี แบบแผนของทางราชการ
และทันตามกาหนดเวลา
1.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ แนะน า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
ข้าราชการ และลูกจ้าง
1.3 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย คาสั่ ง ข้ อบังคับ และหนังสื อ สั่ งการ พร้อมเสนอความเห็ นก่อนนาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เรื่องที่รับจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หรือส่วนราชการอื่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับและนาจ่ายกลุ่มงาน/หน่วย ที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.5 งานประสานการดาเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
1.6 งานประสานการดาเนินงานกับหน่ว ยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.7 จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.8 งานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
1.9 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
1.10 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร
/1.11 งานสรรหา...
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1.11 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.)
1.12 งานการเลือกตั้งต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ส่วนตาบล และสมาชิกสภาเทศบาล
1.13 งานขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว/ยาม
1.14 งานควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา แม่บ้านทาความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนสวน
1.15 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.16 งานการจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.17 งานรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.18 งานอนุมัติ/จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
1.19 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทาดีด้วยหัวใจ บาเพ็ญสาธารณประโยชน์”
1.20 ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา ตรวจสอบสภาพการส่ ง ซ่ อ มรถยนต์ ร าชการ
ตลอดจนเก็ บ รวบรวมบั น ทึ ก การใช้ ร ถยนต์ ข องพนั ก งานขั บ รถยนต์ เ ป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น แ ละรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับ
1.21 ปฏิบัติงานแทน นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
และ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ควบคุม กากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และทันตาม
กาหนดเวลา
2.2 ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป
2.3 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.4 งานรักษาความปลอดภัยการจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
2.5 งานการแต่งตั้งข้าราชการเฝ้าระวังรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการของส่วน
ราชการประจาจังหวัด
2.6 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 งานการจัดการระบบบริหารและพัฒนาองค์การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.8 งานการประชุมข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
/2.9 งานการมอบ...
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2.9 งานการมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1 และหน่วยงานอื่น
2.10 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
2.11 จัดทาข้อมูลทะเบียนสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.12 งานการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2524
2.13 จัดทาประวัติคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.14 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร
2.15 งานการยืม การเก็บรักษา และการทาลายหนังสือราชการ
2.16 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
2.17 งานการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
2.18 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
2.19 งานประสานการดาเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
2.20 ปฏิบัติงานแทน นางเรวดี บุตรเล็ก ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และ
นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 3 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
3.3 งานพัฒนาระบบการให้บริการ
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
ของโรงเรียนในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม
3.5 งานการศึกษาดูงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
3.6 งานการเฝ้ารับเสด็จ
3.7 งานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
3.8 โครงการปลูกป่า โครงการรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
3.9 งานทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
3.10 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “เนื้อนาบุญ ข้าราชการและบุคลากร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมทาบุญ ณ วัดใกล้เคียง”
/3.11 โครงการ...
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3.11 โครงการสภากาแฟ
3.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวลี สุดสนิท ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 4 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4.2 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 งานโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
4.4 งานคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
4.5 งานการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
4.6 มาตรการประหยัดพลังงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4.7 การรายงานผลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
4.8 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ สานักงานน่าอยู่ น่าทางาน (Big Cleaning Day)”
4.9 งานขอเครื่องหมายตอบแทนผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการศึกษา
4.10 งานเลขานุการรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย หนั ง สื อ ราชการก่ อ นเสนอ รองอ านวยการ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ ครอบแก้ว และ นายสมหวง ขุนพรหม)
และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลาดับ
4.11 งานอานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก, นายประเสริฐ ครอบแก้ว
และ นายสมหวง ขุนพรหม)
4.12 งานการประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.13 งานเก็บรวบรวมเอกสารสาเนาเก็บสารบรรณกลาง คาสั่ง ประกาศ และหนังสือ
รับรองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4.14 งานขออนุญาตเปิด-ปิด สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
4.15 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
/4.16 กรณีมี...
4.16 กรณีมีงานเร่ งด่ว นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้ องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง

๘

4.17 งานจัดเตรียมความพร้อม ดูแล ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ นายปรัชญา อาษา พนักงานราชการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
และนายราชศักดิ์ แน่นแคว้น ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
4.18 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ
นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
4.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นางสาววรรณวลี สุดสนิท ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
5.2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
5.3 จัดทาทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กรและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูล/ประกาศข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์
5.5 จัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มเครือข่ายบริหารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและติดตามข่าว
5.6 จัดระบบ รูปแบบการประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.7 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.8 วิเคราะห์ สรุปประเด็นข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.9 การผลิตวารสาร จุลสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.10 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอื่น
5.11 การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร Web Page E-Mail Facebook และกระดานข่าว
5.12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
5.13 บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
5.14 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานต่าง ๆ
5.15 จัดเก็บและนาเสนอวารสาร เอกสารจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และ
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดส่งมา
/5.16 งานจัดทา...
5.16 งานจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๙

5.17 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
5.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ
6.2 งานรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (AMSS++) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6.3 งานจาหน่ายสิ่งของจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
6.4 งานการขอบริจาค ช่วยเหลือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ
6.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ธอส. และโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ (ธนาคารกรุงไทย)
6.6 งานเสนอจัดซื้อและเบิกวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน สาหรับใช้ภายในกลุ่มอานวยการ
6.7 งานยานพาหนะ จัดรถยนต์ส่วนกลางสาหรับผู้ขอรับบริการ
6.8 งานการขอใช้ห้องประชุมและอาคารสถานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.9 งานทะเบียนส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
6.10 ปฏิบัติงานแทน นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3 และนางสาวพัชราภรณ์
น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
7. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หนังสือราชการก่อนเสนอ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.3 งานการประชุมรองผู้อานวยการ ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
7.4 งานอานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.5 งานการประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
/7.6 ติดต่อ...

๑๐

7.6 ติดต่อประสานการปฏิบัติ งาน และนัดหมาย การรับเชิญ/งานพิธี กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.7 งานเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์
7.8 ตรวจสอบและรายงานกาหนดการต่าง ๆ ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
7.9 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.10 รายงานภารกิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.11 งานทอดผ้าป่าข้าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.12 งานจาหน่ายบัตรสลากกาชาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.13 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาบัญชีสรุปวันลาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1) สรุปวันลาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละครั้ง
2) สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ
3) สรุปวันลาประกอบหนังสือส่งตัว กรณีข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย)
7.14 ปฏิ บั ติ ง านแทน ว่ า ที่ ร.ต.อรรถวั ฒ น์ ลิ้ ม สมั ย ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติการ และ นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นายมนะ สอดสุข ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ส่ ว นกลางที่ รับ ผิ ดชอบให้ พ ร้อ มใช้ง าน พร้ อมกั บบั น ทึ ก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
8.2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
8.3 ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคันประจาผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
8.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
8.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
และนายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
8.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/9. นายสุทิน...

๑๑

9. นายสุทิน ทองบุญส่ง ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
9.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึกรายงาน
ตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
9.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
9.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
9.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศเหนือด้านโรงจอดรถยนต์
9.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
9.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
10.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
10.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
10.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
10.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
10.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านป้อมยามร่วมกับ นายปิยะนันท์ พูน
สวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3
10.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายสุริยะ น้อมนอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับ ผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
11.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
11.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
11.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
11.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
11.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านทิศใต้ร่วมกับ นายสมพร ว่องไวรุด

๑๒

ตาแหน่งช่างไม้ 4
/11.6 กรณีมี...
11.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
11.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
12.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
12.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
12.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
12.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
12.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
12.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
12.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
13.1 งานควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อใช้
ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
13.2 งานควบคุม ดูแล ซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และโทรสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
13.3 งานดูแล บารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
13.4 งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดล้อมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
13.5 งานตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
13.6 งานตรวจสอบบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สรุป
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทราบประจาทุกวัน
13.7 งานเดินแฟ้มจากห้องปฏิบัติงานรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปยังห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
13.8 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
13.9 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านโรงจอดรถยนต์ร่วมกับ
นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4

๑๓

/13.10 กรณีม.ี ..
13.10 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
13.11 ควบคุม กากับ ติดตาม และมอบหมายภาระงานแก่ นายสมเนตร เดชช้อย
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งคนสวน เกี่ยวกับงานปลูก ดูแล บารุงรักษา ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสวนหย่อมและโดยรอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13.12 ปฏิบัติงานแทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นางสาวนิศา
รัตน์
คลังทรัพย์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
14.1 งานทาความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสมุด ห้องประชุมตะนาวศรี และ
ห้องประชุมล้อมหมวก ร่วมกับ นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชืน่ วารี ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งแม่บ้าน
ทาความสะอาด
14.2 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแลอานวยการ
ความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
14.3 งานทาความสะอาดห้องสุขาหลังใหม่ (สีฟ้า)
14.4 งานเก็บกวาดใบไม้ และรดน้าต้นไม้ สวนหย่อมหน้าห้องสุขา
14.5 งานช่วยซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ โทรสารของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดี
14.6 งานช่วยตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
14.7 งานบารุงรักษา และรดน้าไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าเรือนกาแฟและหลังอาคาร 1
14.8 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
14.9 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
14.10 งานตัดหญ้าแปลงเกษตร บารุงรักษา และรดน้าต้นไม้ในแปลงเกษตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้าง
ชั่วคราวตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสาวลีนา ถ้าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
15.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน

๑๔

15.2 งานทาความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 2
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอานวยการ
/15.3 งานจัด...
15.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี ห้องประชุมล้อมหมวก และห้องประชุม
ตาม่องล่าย เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแล อานวยการความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
15.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
15.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่ง ช่างไม้ 4 และ
นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
15.6 งานทาความสะอาด รดน้าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ บริเวณหลังอาคาร 1 และ อาคาร 2
15.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
16.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน
16.2 งานทาความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 1
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอานวยการ
16.3 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรีและห้องประชุมล้อมหมวก เมื่อมีการประชุม
พร้อมทั้งดูแล อานวยการความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
16.4 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
16.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 และนางสาวลีนา
ถ้าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16.6 งานทาความสะอาด รดน้าต้นไม้บริเวณเรือนกาแฟ หลังอาคาร 1 และอาคาร 2
16.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17. นายสมเนตร เดชช้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งคนสวน มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
17.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลสวนหย่ อ ม ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ รดน้ าใส่ ปุ๋ ย พรวนดิ น
และซ่อมบารุงรักษาตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
17.2 งานปลูก ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับทุกประเภท ใส่ปุ๋ยพรวนดิน และ
พ่นยากาจัดวัชพืช
17.3 งานรดน้าต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้นกล้วยไม้ สวนหย่อม บริเวณเรือนกาแฟ ห้องสมุด และข้างอาคาร 1 และ 2
17.4 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธรูปประจา

๑๕

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดแนว
/17.5 งานตัด...
17.5 งานตัดแต่งต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย
17.6 งานเก็บกวาดและรักษาความสะอาด เก็บเศษใบไม้บริเวณหน้าอาคารสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา ห้องสมุด และบริเวณสวนหย่อม
17.7 งานจัดทา ดูแลไม้ค้ายัน ตามความจาเป็น
17.8 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
17.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18. นายพะเนาว์ คีรีวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
18.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ
ความเรียบร้อยในบริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น.
18.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจาวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เป็นประจาทุกวัน
18.3 งานดูแลทาความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยาม
ให้สะอาดเรียบร้อย
18.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
18.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
18.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19. นายจรูญ แจ่มแจ้ง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
19.1 งานอยู่ยามเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและ
ความเรียบร้อยในบริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.30 น.
19.2 บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจาวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เป็นประจาทุกวัน
19.3 งานดูแลทาความสะอาดบริเวณป้อมยามและบริเวณถนนแนวป้อมยามให้สะอาด
เรียบร้อย
19.4 งานช่วยตัดหญ้าแปลงเกษตรร่วมกับ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
19.5 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
19.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖

/กลุ่มบริหารการงานและสินทรัพย์...

กลุ่มกฎหมายและคดี
ภารกิจงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย
งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์
งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
งานข้อมูล และติดตามการประเมินผลเพื่อพิจารณางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

1. นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี ตาแหน่งนิติกรชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย
และคดี มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูล และติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย และรักษาวินัย
1.3 งานสืบสวน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.4 งานสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
1.5 งานอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
1.6 งานร้องทุกข์ และการพิจารณาร้องทุกข์
1.7 งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1.8 งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
1.9 งานป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
1.10 งานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
1.11 ปฏิบัติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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5.2 งานการจัดทาหนังสือราชการ
5.2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ
รูปแบบหนังสือในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการ
นาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
5.2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสาเนา
ไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามลาดับขั้น
5.2.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว สารบรรณ
กลางทาการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืน
เจ้าของเรื่อง

๑๘

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบกาหนดไว้

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบทีร่ ่าง จานวน
3 ฉบับ(หรับเก็บไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ
สารบรรณกลาง 1 ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ตรวจทาน/ตรวจสอบความ
ถูกต้องของหนังสือที่จัดพิมพ์
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ผอ.เขตฯ ลงนาม

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
พิจารณา

สารบรรณกลาง
ออกเลขหนังสือส่ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
7.2 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
7.3 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ คาสั่ง
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การจัดทาหนังสือราชการ

สพท. …………....……………กลุ่ม อานวยการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัตติ ่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การจัดทาหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.

ดาเนินการร่าง/จัดพิมพ์
หนังสือราชการ
2.

ตรวจสอบหนังสือราชการ
3.

4..

5.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ออกเลขที่หนังสือ/คาสั่ง

-เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตาม
รูปแบบหนังสือในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพ
ม. ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่
จัดทา
-จนท.ออกเลขที่หนังสือส่ง /คาสั่ง ที่จัดทาขึ้นและ
ผอ.สพป./สพม. ที่ผ่านการลงนาม
- มีการติดตาม ประเมินการจัดทาหนังสือราชการ

ติดตามประเมินผล
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
เคลื่อนไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

45 นาที

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดทาหนังสือได้
ถูกต้อง

จนท.
ธุรการกลุ่ม

15 นาที

ความถูกต้องของ
หนังสือราชการ

จนท.
ธุรการ
จนท.ธุรการ

10 นาที

ความถูกต้องของการ
จัดทาหนังสือราชการ

ทุกๆสัปดาห์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจัดทาหนังสือได้
ถูกต้อง

จนท.
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุ่ม

10 นาที

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการ

หมาย
เหตุ

๒๐

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่
1.2 งานการจัดทาหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กาหนดรูปแบบหนังสือราชการภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน
โดยให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ดาเนินการจัดทาหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
และเหมาะสมกับสภาพของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทาหนังสือ
ราชการ และปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

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

๒๑

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่
1.3 งานจัดเก็บหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท
2) วิเคราะห์หนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จแล้วเพื่อคัด
แยกการจัดเก็บหนังสือราชการตามประเภทและอายุ
ของเก็บของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการให้
สอดคล้องกับระเบียบ
4) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ให้สามารถรองรับระบบการเก็บ
หนังสือราชการ
5) ดาเนินการจัดเก็บหนังสือราชการตามระเบียบที่
กาหนด
6) ดาเนินการตรวจสอบการจัดเก็บหนังสือราชการ
ทุกปี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการในขั้นตอน
การทาลายหนังสือราชการต่อไป

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

๒๒

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
1 งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
1.4 งานการยืมหนังสือ
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
เรื่องการให้ยืมหนังสือราชการ
2) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือ
ราชการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตาม
ระเบียบที่กาหนด
3) จัดระบบการควบคุม ติดตาม การดาเนินการ
ให้ยืมหนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4) การประเมินผลการดาเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานเป็นระยะ ๆ

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

๒๓

1. ชื่องาน : งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบและแนวทางของสานักงาน
ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กาหนด
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วย
ตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะทางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้ขับเคลื่อนงานคารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้
คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template)
5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
6.ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด (ถ้ามี)
7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กาหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล

๒๔

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์
แนวทางและกรอบการ
ประเมินปฏิบัติราชการ
ตามคารับรอง

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (PSA)

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.สพม./วินจิ ฉัย

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน
- มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและ ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วดั
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมาย
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัติราชการ
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัตงิ านกาหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สถานศึกษา
เลขาธิการ กพฐ.
- ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ.กาหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล

เจ้าหน้าที่ / คณะทางาน ศึกษา
/วิเคราะห์ วิจยั นาผลการ
ปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed back) เป็น
ข้อมูลฐาน (Based Line Data)

๒๕

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานคารับรองการปฏิบตั ิราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์การให้คะแนน
1 สัปดาห์
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้
และ ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
คณะทางาน
คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
2.

นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ลง
นามคาสั่ง/มอบหมายงาน
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
3.

4.

5.

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผูก้ ากับดูแลตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based
สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ

6.

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

lines)

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสาหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัตริ าชการที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
การ
,
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI s Template
คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด

2 วัน

จนท.

1 สัปดาห์

จนท. /
คณะทางาน

1 สัปดาห์

จนท.

3 สัปดาห์

จนท.

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดทีก่ าหนด

จนท. /
คณะทางาน

หมายเหตุ
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9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานคารับรองการปฏิบตั ิราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน

7.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการ
1 วัน
ปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
8.
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
รอบ 6 เดือน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /รายงานผล
เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กาหนด รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
9.

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

10.

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

1 เดือน

สรุป รายงานผล

1 เดือน

สรุป รายงานผล
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. คารับรองการปฏิบัตริ าชการ พ.ศ...........
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

จนท. /
คณะทางาน
จนท.

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ

จนท. /
คณะทางาน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

หมายเหตุ
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จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม
5.4 งานคารับรอง
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขตพื้นที่ การปฏิบัติราชการ
การศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การให้คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 2. ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
(PSA)
การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนด
แนวทางการบรรลุเป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทาง
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs
Template)
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด

๒๙

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ

5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน / เรื่อง

5.4 งานคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
(ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
2. ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการ การศึกษา
จังหวัด(ถ้ามี)
7. ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด (ถ้ามี)
กาหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
10.จัดสรรเงินรางวัล

๓๐

1. ชื่องาน: งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง การผลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4.คาจากัดความ
“การบริหารงานประชาสัมพันธ์” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่ าวสาร โครงการ นโยบาย
ความเคลื่ อ นไหวทางการศึ ก ษา ทรั พ ยากรและกิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปสู่ อ งค์ ค วามรู้ แ ละสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
“ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่ง
ใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่า จะได้
จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร
การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร” หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
สถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร” หมายถึง หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
“ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน” หมายถึง บุคลากรผู้ ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่เป็นการ
เฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่ กิ จ การและผลงาน” หมายถึ ง การเผยแพร่ข้ อ มูล ข่ าวสารงานบริ ห ารจั ด
การศึกษาและผลงานอื่นๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
กาหนดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.2 สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร แล้ว
จัดทาทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.3 จัดทาหลักเกณฑ์ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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5.5 นาเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้
ตอบสนองจุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด แนวปฏิบัติ
รูปแบบการติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์และ
สถานศึกษาได้ทราบและนาไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
5.7
ติ ด ตามข่ า วสาร ความเคลื่ อ นการศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e- Network)
5.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วนาผลมาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

๓๒

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทางาน ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และ
จัดทาทะเบียน
จัดทาหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมัติ

นาเสนอหลักเกณฑ์
รูปแบบการประสานงาน
ให้ ผอ.สพป./ม.พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่าย การประชาสัมพันธ์
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร
จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานกับ กลุ่มเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่าย
และนามาพัฒนาปรับปรุง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
2529 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. สรุปมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ; งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
ลาดับที่

1

2

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะทางาน ศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สารวจข้อมูล/จัดทาทะเบียน
เครือข่าย/หลักเกณฑ์/รูปแบบการ
ประสานงานกับเครือข่าย

3
ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

แต่งตั้งทางานการเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

คณะทางาน

สารวจข้อมูลเครือข่าย จัดทาทะเบียน
เครือข่าย กาหนดหลักเกณฑ์

1 เดือน

-เจ้าหน้าที่
คณะทางาน

กาหนดรูปแบบการประสานงานกับ
เครือข่าย

1 วัน

- เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
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ชื่อกระบวนการ; งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกิจการ ผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
5
6
7

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การประสานงาน

กิจกรรมเสริม

- กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย
- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ
- ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายและ

นามาพัฒนาปรับปรุง
ตรวจสอบประเมินผลนามา
พัฒนาจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ

บุคลากรที่
ได้รับ
มอบหมาย
มีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมของ สพป./ม.ที่
มีประสิทธิภาพ
หลากหลายช่องทาง

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
8. งานประชาสัมพันธ์
1. งานการสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก) การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
2. จัดทาหลักเกณฑ์ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือข่ายฯ
3. สารวจรวบรวมข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์
โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4. รวบรวมเสนอ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้
รับทราบ
5. ประกาศกาหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน
องค์กร
6. จัดทาทะเบียนเครือข่ายฯ
7. ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. นักประชาสัมพันธ์ สพป./
สพม.
2. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/
สถานศึกษา
3. ครู/บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
8. งานการประชาสัมพันธ์
8.1 งานการสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์(ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก) การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร
1. สารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กรทุกแขนง
2. ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
3. จัดทาประกาศกาหนดเครือข่าย
4. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
5. จัดทาทะเบียนเครือข่าย
6. ประเมินผลและรายงานผล

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์
2. สถานีวิทยุชุมชน ท้องถิ่น
3. สื่อมวลชนทุกแขนง
4. สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/
ส่วนกลาง
5. สื่อมวลชนทุกแขนง
6. กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

๓๘

1. ชื่องาน: งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มูล ข่ า วสารและเสริ ม สร้า ง ความเข้ า ใจ เกี่ย วกั บกิ จ การและผลงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
โดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม ถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
การจัดทาข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คาจากัดความ
“ ข้อมูล ข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่ อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริ ง ข้อมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่า จะ
ได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์
เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏ
ได้
“ผู้อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทางาน” หมายถึง บุคลากรผู้ ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่เป็นการ
เฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัด
การศึกษาและผลงานอื่นๆของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.1แต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและ
สาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสานักงานและ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์และ สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น
5.1.5
วิ เ คราะห์ ส รุ ป ประเด็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลงานที่ ผ ลิ ต เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตฯ ด้ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอื่นๆ
5.1.7 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่าย การประชาสัมพันธ์
5.1.8 ติ ด ตามประเมิ น ผลการประชาสั ม พั นธ์ เ พื่อ น าไปพั ฒ นา ปรั บปรุ งแก้ ไขเป็ น
ระยะๆ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทาแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไม่อนุมตั ิ
นาเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ
การประสานงาน ให้ผอ. สพป./
สพม. พิจารณาอนุมตั ิ
อนุมตั ิ

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
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5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาด้วยระบบ
อิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และกระดานข่าว
5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสาร และระบบ
อิเลคทรอนิกส์
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
5.2.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่ อทุกแขนง และเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ นาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ไม่อนุมัติ
นาเสนอระบบ /รูปแบบการให้บริการ
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้ ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอนุมตั ิ

อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มกระดานข่าวในเว็บบอร์ด
7.2 แบบฟอร์มการส่งข่าว
7.3 แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่าย
7.4 โปรแกรมการรับ – ส่งข่าวทาง E-mail
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการให้ ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.
2525 และที่แก้ไขเพิ่ม

