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
งานการจัดทาหนังสือราชการ
งานการควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานงาน
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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 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา 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. นายสุ ร วิ ท ย์ ทั บ เหล็ ก ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 1
1.2 รั บผิ ดชอบกากับ ดูแลกลุ่มบริห ารงานบุคคล กลุ่ มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มกฎหมายและคดี
1.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพาน
1.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
1.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายประเสริ ฐ ครอบแก้ ว ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 2
2.2 รับผิดชอบกากับ ดูแลกลุ่มอานวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2.3 รับผิดชอบกากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
2.4 พิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะ เรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ พร้อมเสนอความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.6 ประสานงานและให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายสมหวง ขุ น พรหม ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาราชการแทนผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลาดับที่ 3
3.2 รับผิดชอบกากับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
/3.3 รับผิดชอบ...
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3.3 รับผิดชอบกากับ 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 มติคณะรั ฐ 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 งานการจั ดการระบบบริ ห ารและพัฒ นาองค์ก ารส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.17 งานรายงานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.18 งานอนุมัติ/จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
1.19 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทาดีด้วยหัวใจ บาเพ็ญสาธารณประโยชน์”
1.20 ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษา ตรวจสอบสภาพการส่ ง ซ่ อ มรถยนต์ ร าชการ
ตลอดจนเก็ บ รวบรวมบั น ทึ ก การใช้ ร ถยนต์ ข องพนั ก งานขั บ รถยนต์ เ ป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลาดับ
1.21 ปฏิบัติงานแทน นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
และ นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางพันธนันท์ เล็กมาก ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ควบคุม กากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และทันตาม
กาหนดเวลา
2.2 ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไป
2.3 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 1 ในกรณีที่ไม่อยู่ หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.4 งานรักษาความปลอดภัยการจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
2.5 งานการแต่งตั้งข้าราชการเฝ้ าระวังรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการของส่ ว น
ราชการประจาจังหวัด
2.6 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 งานการจั ด การระบบบริ ห ารและพั ฒ นาองค์ ก ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.8 งานการประชุมข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
/2.9 งานการมอบ...
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2.9 งานการมอบอานาจของผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และหน่วยงานอื่น
2.10 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พระราชบัญญัติอานวยความสะดวก
2.11 จั ด ท าข้ อ มู ล ทะเบี ย นสารสนเทศทั้ งด้ า นตั ว บุ ค คล คณะบุ ค คล หน่ ว ยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.12 งานการรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2524
2.13 จั ด ท าประวั ติ ค ณะกรรมการและอนุ ก รรมการในระดั บ ต่ า ง ๆ ของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.14 งานนายทะเบียนเกียรติบัตร
2.15 งานการยืม การเก็บรักษา และการทาลายหนังสือราชการ
2.16 งานนายทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
2.17 งานการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
2.18 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
2.19 งานประสานการดาเนินงานระหว่าง กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
2.20 ปฏิบัติงานแทน นางเรวดี บุตรเล็ก ตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และ
นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ ล าดั บ ที่ 3 ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
3.3 งานพัฒนาระบบการให้บริการ
3.4 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
ของโรงเรียนในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม
3.5 งานการศึกษาดูงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
3.6 งานการเฝ้ารับเสด็จ
3.7 งานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
3.8 โครงการปลูกป่า โครงการรักต้นไม้ประจาปีของชาติ
3.9 งานทะเบียนหนังสือเอกสารลับ
3.10 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “เนื้อนาบุญ ข้าราชการและบุคลากร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมทาบุญ ณ วัดใกล้เคียง”
/3.11 โครงการ...
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3.11 โครงการสภากาแฟ
3.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวลี สุดสนิท ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
3.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการกลุ่ ม อ านวยการ ล าดั บ ที่ 4 ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4.2 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 งานโครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
4.4 งานคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
4.5 งานการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
4.6 มาตรการประหยั ด พลั ง งาน ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
4.7 การรายงานผลตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
4.8 โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรม “สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ สานักงานน่าอยู่ น่าทางาน (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 งานอ านวยความสะดวกกั บ ผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการกั บรองผู้ อ านวยการส านั ก งาน
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. 1 4 ง า น ข อ อ นุ ญ า ต เ ปิ ด -ปิ ด ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
4.15 งานประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ
/4.16 กรณีมี...

๘

4.16 กรณีมีงานเร่ งด่ว นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้ องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
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 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ มอานวยการ ลาดับที่ 2 ในกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
5.2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
5.3 จั ดทาทะเบี ย นเครือข่ายประชาสั มพันธ์ภ ายในและภายนอกองค์กรและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูล/ประกาศข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์
5.5 จัดตั้งเครือข่าย/กลุ่มเครือข่ายบริหารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อและติดตามข่าว
5.6 จัดระบบ รูปแบบการประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ บุคคล หน่วยงาน และ
สาธารณชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.7 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.8 วิเคราะห์ สรุปประเด็นข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5.9 การผลิ ตวารสาร จุลสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.10 จั ด เก็บ ข้ อ มูล ข่ า วสารและผลงานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาด้ ว ยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรูปแบบอื่น
5.11 การให้บ ริ การด้านข้อมูล ข่าวสาร ผลงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร Web Page E-Mail Facebook และกระดานข่าว
5.12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
5.13 บริ การข้ อมู ล ข่ าวสารในรูป แบบที่ ห ลากหลาย ผ่ านสื่ อทุ ก แขนงและเครือ ข่ า ย
การประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
5.14 งานประชาสั มพันธ์การประกวดแข่งขันจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานต่าง ๆ
5.15 จัดเก็บและนาเสนอวารสาร เอกสารจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และ
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดส่งมา
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5.16 งานจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.17 ปฏิบัติงานแทน นางวัลญา กลิ่นนิรัญ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และว่าที่ ร.ต.อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
5.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางสาวนิศ ารั ต น์ คลังทรั พย์ ลู กจ้างชั่ว คราว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่ว ไป มีห น้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มอานวยการ
6.2 งานรั บ หนั งสื อ ระบบงานสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (AMSS++) สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หน่ว ยงานภายในและภายนอกจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
6.3 งานจ าหน่ายสิ่งของจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น
6.4 งานการขอบริ จาค ช่ ว ยเหลื อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ
6.5 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กรณีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย ธอส. และโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสาหรับบุคลากรของรัฐ (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 งานการประชุมรองผู้ อานวยการ ผู้ อานวยการกลุ่ มทุกกลุ่ม และผู้ อานวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
7.4 งานอานวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการกั บผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.5 งานการประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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7.6 ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมาย การรับเชิญ/งานพิธี กับหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.7 งานเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์
7.8 ตรวจสอบและรายงานกาหนดการต่าง ๆ ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
7.9 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.10 รายงานภารกิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.11 งานทอดผ้าป่าข้าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.12 งานจาหน่ายบัตรสลากกาชาดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.13 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาบัญชีสรุปวันลาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
1) สรุปวันลาประกอบการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละครั้ง
2) สรุปวันลาประจาปีงบประมาณ
3) สรุปวันลาประกอบหนังสือส่งตัว กรณีข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการแต่งตั้ง (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 ลู กจ้างชั่วคราว 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...
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9. นายสุทิน ทองบุญส่ง ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
9.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึกรายงาน
ตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
9.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
9.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
9.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศเหนือด้านโรงจอดรถยนต์
9.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือสถานที่
เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
9.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
10.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
10.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
10.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการหรือ
ปฏิบัติงานอื่น
10.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
10.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านป้อมยามร่วมกับ นายปิยะนันท์ พูน
สวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3
10.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
10.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายสุริยะ น้อมนอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิด ชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
11.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
11.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมกับบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
11.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
11.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
11.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านทิศใต้ร่วมกับ นายสมพร ว่องไวรุด
ตาแหน่งช่างไม้ 4
/11.6 กรณีมี...
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11.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
11.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้
12.1 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และดูแล ซ่อม บารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางในขณะที่ขับรถยนต์คันนั้นๆ
12.2 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน พร้อมบันทึก
รายงานตรวจความเรียบร้อยทุกวันก่อนออกเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติงานอื่น
12.3 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจาวัน หลังกลับจากการเดินทางไปราชการ
หรือปฏิบัติงานอื่น
12.4 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
12.5 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4
12.6 กรณีมีงานเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
12.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นายปิยนันท์ พูนสวัสดิ์ ตาแหน่งช่างไม้ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
13.1 งานควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ เพื่อใช้
ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
13.2 งานควบคุม ดูแล ซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และโทรสารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
13.3 งานดูแล บารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 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 งานเดินแฟ้มจากห้องปฏิ บัติงานรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไปยังห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
13.8 งานนาส่งหนังสือราชการไปรษณีย์
13.9 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทิศใต้ด้านโรงจอดรถยนต์ร่วมกับ
นายสมพร ว่องไวรุด ตาแหน่งช่างไม้ 4
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13.10 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
13.11 ควบคุม กากับ ติดตาม และมอบหมายภาระงานแก่ นายสมเนตร เดชช้อย
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งคนสวน เกี่ยวกับงานปลูก ดูแล บารุงรักษา ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณสวนหย่อมและโดยรอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13.12 ปฏิบัติงานแทน นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นางสาวนิศารัตน์
คลังทรัพย์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กรณีลาหรือไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นายไพศาล อ่วมองอาจ ตาแหน่งช่างไม้ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
14.1 งานท าความสะอาดอาคารสถานที่ ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งประชุ ม ตะนาวศรี และ
ห้องประชุมล้อมหมวก ร่วมกับ นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้าน
ทาความสะอาด
14.2 งานจัดเตรียมห้องประชุมตะนาวศรี เมื่อมีการประชุม พร้อมทั้งดูแลอานวยการ
ความสะดวก ทาความสะอาด จัดเก็บโต๊ะ - เก้าอี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
14.3 งานทาความสะอาดห้องสุขาหลังใหม่ (สีฟ้า)
14.4 งานเก็บกวาดใบไม้ และรดน้าต้นไม้ สวนหย่อมหน้าห้องสุขา
14.5 งานช่ว ยซ่อมบารุงเกี่ยวกับไฟฟ้า น้าประปา โทรศัพท์ โทรสารของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ดี
14.6 งานช่วยตกแต่ง ประดับธงชาติในงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสาคัญต่าง ๆ
14.7 งานบารุงรักษา และรดน้าไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าเรือนกาแฟและหลังอาคาร 1
14.8 ตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหลังอาคาร 1 ร่วมกับ นายมนะ สอดสุข
ตาแหน่งช่างไม้ 4 และ นายธรรมนิ ทองน้อย ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
14.9 กรณีมีงานเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องจัดห้องประชุม หรือ
สถานที่เตรียมงานต่าง ๆ ให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย โดยไม่ถือว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง
14.10 งานตัดหญ้าแปลงเกษตร บารุงรักษา และรดน้าต้นไม้ในแปลงเกษตร
14.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวลีนา ถ้าแก้ว และนางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี ลูกจ้าง
ชั่วคราวตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด กรณีลาหรือไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางสาวลีนา ถ้าแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
15.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตั้งแต่
เวลา 06.00 - 17.00 น.ของทุกวัน
15.2 งานทาความสะอาดบริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 และชั้น 3 และอาคาร 2 ชั้น 2
ตลอดแนว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มอานวยการ

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

/กลุ่มบริหารการงานและสินทรัพย์...
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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 ปฏิบั ติงานอื่นร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคาสั่งหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

๑๗

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

๑๘

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบกาหนดไว้

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบทีร่ ่าง จานวน
3 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

๑๙

9. สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การจัดทาหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : …………………………………………
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การจัดทาหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
45 นาที
1
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ดาเนินการร่าง/
หนังสือในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
จัดทาหนังสือได้ถูกต้อง
จัดพิมพ์ หนังสือ
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 นาที
2
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม.
ความถูกต้องของหนังสือ
ตรวจสอบหนังสือราชการ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ราชการ
3

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดทา

10 นาที

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

10 นาที

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

หมายเหตุ

จนท.
ธุรการ
จนท.ธุรการ

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม.

4
ออกเลขที่หนังสือ/คาสั่ง

5

ติดตามประเมินผล

- มีการติดตาม ประเมินการจัดทาหนังสือราชการ

ความถูกต้องของการ
จัดทาหนังสือราชการ

ทุกๆสัปดาห์

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

การตัดสินใจ

จนท.
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุ่ม

ทิ ศทางหรือการ
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คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
1

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง
1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการให้สอดคล้องส้มพันธ์กัน และสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหรือหน่วยงานภายนอก
3) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชกานที่ออกแบบไว้
4) นาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ
5) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) ประเมินและรายงานผลการจัดระบบการรับ – ส่ง
หนังสือราชการ
7) ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) สถานศึกษา
4) หน่วยงานภายนอก
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1. ชื่องาน: งานการควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจ
ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาให้ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง มีค วามโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิ ภ าพท าให้ ก ารใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและ
การกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงานในทุก
ๆ ด้าน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
กาหนดให้มีขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานมีความมั่นใจว่าการดาเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานจะทาให้หน่วยงานสามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่
เสี่ยงต่อการที่จะทาให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่
หน่วยงาน
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
ในการดาเนินงาน
5.3 ก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในแต่ ล ะปั จ จั ย ความเสี่ ย งและระบบ
การควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
5.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุง
ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
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5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป/
สพม.เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางระบบการควบคุม
ภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทามาตรฐานการคบคุมภายใน

ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
เห็นชอบ

กาหนดมาตรการในการป้องกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
บุคลากรทุกระดับนามาตรการใน การ
ป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การควบคุมภายในและปรับปรุงตาม
แผนการควบคุมให้เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสีย่ ง

ดาเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ด้จัดวางระบบไว้

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายใน ให้
สพฐ. /คตง. อย่างน้อยปีละ
1 ครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
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9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่
ชื่องาน งานการควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2. เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสีย่ งและความผิดพลาดในการดาเนินงานในทุก ๆ ด้าน
4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห์
วางระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน
2.
3.

เสนอ ผอ.สพป./สพ
ม.
แต่งตั้งคณะกรรมการ

4.
กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง


เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดาเนินการและจัดทามาตรการในการควบคุมภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทามาตรการการควบคุมภายใน/
กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน
ศึกษาและกาหนดปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่สามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานและจัดลาดับความเสี่ยง ประเมินระดับความสีย่ ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง
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9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ชื่องาน งานการควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

5.


ดาเนินการตามแผนที่ได้จัดวางระบบไว้
ควบคุมภายใน

6.

7.

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน

สรุปผลและรายงานผล
การควบคุมภายใน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม อานวยการ
รายละเอียดงาน

รหัสเอกสาร : ……………………………..

เวลาดาเนินการ

กาหนดให้บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลไก
ของการควบคุมและกิจกรรมการดาเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

สพป./สพม. มีระบบความ
คุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนด
ทุกระดับและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดมาตรการและ
แผนการควบคุมภายในในงวดต่อไป
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายในของ
สานักงานเตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

เอกสารอ้างอิง :
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒๖

9 สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

5
ดาเนินการตามแผนที่ได้ จดั วางระบบไว้

6

ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน

7

สรุปผลและรายงานผล
การควบคุมภายใน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
คุณภาพงาน
สพป./สพม. มี
กาหนดให้บุคลากรทุกระดับนามาตรการใน
ระบบความคุม
การป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ภายในที่มี
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประสิทธิภาพ
กลไกของการควบคุมและกิจกรรมการ
ถูกต้องตาม
ดาเนินงาน
ระเบียบ

ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน
ตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การกาหนดมาตรการและแผนการควบคุม
ภายในในงวดต่อไป
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการ
ควบคุมภายใน

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

๒๗

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง
5.5 งานควบคุมภายใน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนด
ปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงใน
การดาเนินงาน
3) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง กาหนดมาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทา
มาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางระบบไว้

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.สถานศึกษา
4.สพฐ.
5.กรมบัญชีกลาง / คตง.
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๘

คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม
ภายใน และพัฒนาองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/เรื่อง
5.5 งานควบคุมภายใน
(ต่อ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
นามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การดาเนินงานตามภารกิจของงาน
7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรการที่กาหนดและนาผลไปปรับปรุง แก้ไข
พัฒนางานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เป็นระยะ ๆ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.สถานศึกษา
4.สพฐ.
5.กรมบัญชีกลาง/คตง.
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๙

1. ชื่องาน: งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประสานงานและสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ ม กระบวนการตั้ ง แต่ รั บ เรื่ อ งมาด าเนิ น การ ตรวจสอบกลั่ น กรองความถู ก ต้ อ ง และ
ประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ และ
บันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
“ผู้บริหาร” หมายถึง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เลขานุการ” หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง
หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม
และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก) และหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้ง
การตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลาดับความสาคัญของงานในเบื้องต้นก่อน
นาเสนอผู้บริหาร
5.3 เลขานุ การน าเสนอเอกสารต่อผู้ อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา / รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีหนังสือภายใน / หนังสือภายนอก นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อปรับปรุง
5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ได้รับมอบอานาจให้กากับดูแล ให้เสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
หากเห็นชอบให้ดาเนินการต่อในข้อ
5.4 หากไม่เห็ น ชอบให้ เลขานุก ารส่ งคืน เจ้าหน้า ที่ผู้ รับผิ ด ชอบ เพื่ อปรับปรุ ง ถ้าหาก
นอกเหนือจากอานาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

๓๐

5.5 เลขานุการบันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /รอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก
5.6 เลขานุการดาเนินการตามคาวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการ
ดาเนินการเอง
5.7 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามคาสั่งต่อไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

เลขานุการของ ผอ.สานักงานเขตฯ
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย

เริ่มต้น

เลขานุการของรอง ผอ.สานักงานเขตฯ
- รับเอกสารจากกลุ่ม
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

หนังสือจากหน่วยงานภายใน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ถูกต้อง

พิจารณาสั่งการ
นอกเหนืออานาจสั่งการของ

หนังสือจากหน่วยงานภายนอก

รอง ผอ.
เลขานุการ
- บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการก่อนส่งเรื่องออก

ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามคาสั่ง

ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
ปรับปรุง

๓๑

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓๒
ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
ลงทะเบียนรับเอกสาร
หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.
แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และหนังสือราชการลับ(หนังสือ
ภายนอก)และหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
แยกประเภทหนังสือ
(หนังสือภายใน)
3.
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา จัดระบบเอกสาร
ภารกิจของหน่วยงานเกิดผล
จัดลาดับความสาคัญของงานในเบือ้ งต้นก่อนเสนอผู้บริหาร
5 นาที/เรื่อง สัมฤทธิ์รวดเร็ว
เลขานุการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์เนือ้ หา
ตรวจสอบความถูกต้อง

4.
5.

6.

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมตั ิ/ลงนาม

ผอ.พิจารณาสั่งการ

บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการ

5 นาที/เรื่อง

บันทึกคาวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตามงานก่อนส่งเรื่องออกให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทเี่ กีย่ วข้อง
ดาเนินการตามคาสั่ง และตามนัดหมายที่สั่งการ

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

การปฏิบัตริ าชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติ
มีข้อมูลใน
การประสานงานและการ
บริหารจัดการ
การบริหารเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก

ดาเนินการตามคาสัง่

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
หน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่ อนไหวของงาน

ผู้บริหาร

เลขานุการ
ผู้บริหาร/
ผอ.กลุ่ม/
เลขาฯ
 จุดเชือ่ มต่อระหว่าง

๓๓
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ
2 งานช่วยอานวยการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/ เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร 1. ศึกษา วางแผนกาหนดแบบฟอร์มที่ใช้สาหรับ
สานักงานเขตพื้นที่
การนัดหมาย การประชุม การปฏิบัติงานในรูปแบบ
อื่น ๆ ให้สามารถตรวจสอบ รายงานรายละเอียด
การศึกษา
ภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. บันทึกรายละเอียดการนัดหมาย การมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีภารกิจที่ต้อง
อานวยความสะดวก
3.1 การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ได้รับนัดหมายหรือที่ได้นัดหมายไว้
3.2 แจ้งผู้ที่ได้รับมอบภารกิจเพื่อร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณใน กรณีที่
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดย ประสาน
การยืมเงิน หรือดาเนินการเบิก – จ่าย แล้วแต่กรณี

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผอ./รอง ผอ.
4. ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๓๔
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ
2 งานช่วยอานวยการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน/ เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร
3.4 นัดหมายพาหนะส่วนกลางกรณีต้อง
สานักงานเขตพื้นที่
เดินทางโดยพาหนะส่วนกลหรือติดต่อประสานงานใน
การศึกษา(ต่อ)
กรณีที่ต้องเดินทางโดยพาหนะอื่น
4. กลั่นกรอง จัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ติดต่อประสานงาน นัดหมายและปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
รายงานต่อผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่หรือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้แทนมอบหมาย

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผอ./รอง ผอ./ผอ.กลุ่ม
4. ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๓๕

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

๓๖

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ติดต่อจัดหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านผู้บังคับบัญชา

ผ่าน
ประสานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
-

๓๗
9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่องาน งานประสานงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุ่ม อานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
3 วัน
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานของ
1.
เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการประสานงาน
หน่วยงานภายในและ
ศึกษา วิเคราะห์ และ
ภายนอกเขตพื้นที่
รวบรวมข้อมูล
การศึกษา
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวก
3 วัน
2.
ต่อการค้นหา
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
3.
4.

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านผู้บังคับบัญชา
ประสานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
พิจารณาเห็นชอบ
ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงาน ประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก มี
ประสิทธิภาพ

๓๘
9. สรุปมาตรฐานงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานประสานงาน (ต่อ)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุ่ม อานวยการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย
ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

ลาดับที่
5.

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

6.

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ประสานงานที่รวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

เพื่อการติด

เอกสารอ้างอิง :
-

คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

๓๙
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
6. งานประสานงาน
6.1 งานประสานงานระหว่าง
ภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6.2 งานประสานงานระหว่าง
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

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

๔๐
คู่มือการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. งานประสานงาน
งานประสานงานระหว่าง 4. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ ช่องทาง
การ
หน่วยงานภายในและ
ประสานงาน ให้มีความพร้อมและเอื้อประโยชน์ สะดวก
หน่วยงานภายนอก (ต่อ) ต่อการประสานงาน
5. สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. กาหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในการประสานงานตาม
ภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม
7. กาหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงาน
เครือข่ายการประสานงานที่กาหนดโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย
8. ประเมินรูปแบบการประสานงาน และนาผล การ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนารูปแบบ และพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมใน การประสานงานกับบุคคล
องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เป็นระยะ ๆ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

