คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่ง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็น 7 กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทํา คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม ขึ้น
สํ า หรั บ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ มี ร ายละเอี ย ดของกระบวนงานและคู่ มื อ ขั้ น ตอน การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มอํานวยการซึ่งได้จาการวิเคราะห์อํานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานช่วยอํานวยการ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจั ดระบบบริหารสํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา งานประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งาน
สวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อให้ได้ คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอํานวยการฉบับนี้ และสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัย การวิพากษ์ ตรวจสอบ
แก้ ไ ขจากผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ในแต่ ล ะงาน เพื่ อ ให้ คู่ มื อ มี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ และ
ครอบคลุมภารกิจงาน ต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทํา
(ร่าง)คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และคณะผู้วิพากษ์คู่มือจากภูมิภาคต่าง ๆ ไว้ ณ โอกาสนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
แนวคิดกลุ่มอํานวยการ
ขอบข่าย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ
2. งานช่วยอํานวยการ
2.1 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ

หน้า

1-2
3-4

5-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-32
33-36
37-41
42-49
50-54
55-58
59-63
64-68

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการ
5.5 งานควบคุมภายใน
5.6 งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
6. งานประสานงาน
7. งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
7.3 งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. งานประชาสัมพันธ์
8.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
9. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. การวิเคราะห์งาน
ภาคผนวก ข. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะทํางาน

หน้า
69-74
75-80
81-86
87-91
92-97
98-106
107-111
112-116
117-123
124-126

127-133
134-141
142-145
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กลุ่มอํานวยการ
แนวคิด
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสํานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดําเนินงาน เกิดความ
เลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานสารบรรณ
1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ
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2. งานช่วยอํานวยการ
2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสํานักงาน
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งานยานพาหนะ
5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งานประสานงาน
7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
7.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. งานประชาสัมพันธ์
8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอํานาจหน้าที่
กลุ่มอํานวยการ
งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งานช่วยอํานวยการ

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

งานยานพาหนะ

งานการจัดระบบบริหาร

1.
2
3
4
5

งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
งานการจัดทําหนังสือราชการ
งานจัดเก็บหนังสือราชการ
งานการยืมหนังสือราชการ
งานการทําลายหนังสือราชการ

1. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3. งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานประชุมภายในสํานักงาน

1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3. งานมาตรฐานสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
4. งานคํารับรองปฏิบัติราชการ
5. งานควบคุมภายใน
6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
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ก     
ก ก ()

งานการประสานงาน

งานการประสานงานภายในและภายนอกสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา)
3. งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1.ชื่องาน : งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มี
มาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม
และการทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอํานวยการ
4. คําจํากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
“กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอํานวยการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing
“ผอ.กลุ่ม.” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
5.1.1 งานรับหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ
ภายนอก และบุคคลทั่วไป
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้อง นําเสนอเพื่อดําเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจําแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคน
ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ
- หัวหน้ากลุ่มงาน นําเสนอผู้บริหาร /ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว
นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกคําสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
- ส่งเรื่องให้ กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ

8

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

ถูกต้อง (กรณีหนังสือลับ)

หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/
รายละเอียดอื่น

ถูกต้อง (กรณีหนังสือปกติ)

ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้รับผิดชอบ

ผอ.กลุ่มพิจารณาระบุ
กลุ่มที่รับผิดชอบ

รองผอ.เสพท. พิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ

ลงทะเบียนรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเรื่องให้กลุ่ม
ที่รับผิดชอบ

ถูกต้อง (กรณีหนังสือปกติ)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนรับเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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5.1.2 การส่งหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ
ส่งมาเพื่อออกเลขที่หนังสือ
(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นําหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
(4) แสกนสําเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file
(5) ส่งสําเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริการตอบคําถาม/ค้นหาคําถามทะเบียนหนังสือส่งออก
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพื่อ
ออกเลขที่หนังสือ/การลงนาม
และประทับตราผู้ลงนาม

เก็บสําเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี)

ส่งหนังสือราชการ

ถูกต้อง

ออกเลขที่หนังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่งมอบงานให้
ผู้รับผิดชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
จนท.ส่งงานให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพิจารณา กรณี
หนังสือราชการนั้นก้ํากึ่งกันระหว่างงานของกลุ่มต่างๆ

เอกสารอ้างอิง :
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

5.

4.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อํานวยการ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การรับหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือราชการเบื้องต้น ว่าเป็นหนังสือ
ราชการปะเภทใด มาจากบุคคล ส่วนราชการใด มีสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
ตรวจสอบหนังสือ
หรือไม่
2.
กรณีหนังสือปกติ รองผอ. สพท. จําแนก หนังสือราชการตาม
ภาระงานของกลุ่มต่างๆ
จําแนกหนังสือราชการ
กรณีหนังสือลับ ผอ. สพท. จําแนก หนังสือราชการตาม ภาระ
งานของกลุ่มต่างๆ
3.
เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล ลงทะเบียนหนังสือเข้าระบบสารบรรณ
ลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์

การตัดสินใจ

5 นาที

10 นาที

จนท.
ธุรการกลุม่

จนท.
สารบรรณ
กลาง
จนท.
ธุรการ

รองผอ.สพท
ผอ.สพท

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความถูกต้องในการมอบ
งานให้ปฏิบัติ

ความถูกต้องในการแยก
หนังสือแต่ละประเภท

10 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

มาตรฐานคุณภาพงาน
ความถูกต้องในการรับ
เอกสาร

เวลาดําเนินการ
5 นาที

รหัสเอกสาร : ……………………………..

หมายเหตุ
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5.1.2 การส่งหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย
ต่างๆ
ส่งมาเพื่อออกเลขที่หนังสือ
(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นําหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงนาม
(4) แสกนสําเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk
file
(5) ส่งสําเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริการตอบคําถาม/ค้นหาคําถามทะเบียนหนังสือส่งออก
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพื่อ
ออกเลขที่หนังสือ/การลงนาม
และประทับตราผู้ลงนาม

เก็บสําเนาหนังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี)

ส่งหนังสือราชการ

ถูกต้อง

ออกเลขที่หนังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.1 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ส่งหนังสือราชการ

ส่งสําเนาคู่ฉบับ

ลงทะเบียนหนังสือส่ง

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือราชการสําเนาคู่ฉบับให้เจ้าของเรื่อง
เดิมและเก็บไว้สารบรรณกลาง

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหนังสือส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

4.

3.

2.

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

จนท.
สารบรรณ
กลาง
มีสําเนาคู่ฉบับไว้
จนท.
ตรวจสอบได้อย่าง
สารบรรณ
รวดเร็ว
กลาง
ส่งทันตามกําหนดเวลา จนท.
สารบรรณ
กลาง

มีหลักฐานทะเบียนส่ง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

การตัดสินใจ

1 นาที

1 นาที

5 นาที

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน การส่งหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม.อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
๒. เพื่อให้การส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 นาที
หนังสือราชการมีความ จนท.
-เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้อง
1.
ถูกต้อง
สารบรรณ
ของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่างๆส่งมาเพื่อออกเลขที่
ตรวจสอบหนังสือ
กลาง
หนังสือ
กลั่นกรอง
-ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการที่จัดทําขึ้นเพื่อส่งไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานก่อนส่ง
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5.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
5.2.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
หนังสือรูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
5.2.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 3 ฉบับ เพื่อ
จัดเก็บสําเนาไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ดําเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลง
นามตามลําดับขั้น
5.2.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว
สารบรรณกลางทําการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คําสั่ง แล้วแต่
กรณีและส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของเรื่อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ร่าง
จํานวน 3 ฉบับ(หรับเก็บไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง
1 ฉบับจริง 1 ฉบับ)

ร่าง/โต้ตอบหนังสือ
ตามรูปแบบหนังสือ
ที่ระเบียบกําหนดไว้

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 คําสั่ง
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

ติดตาม
ประเมินผล

5.

- มีการติดตาม ประเมินการจัดทําหนังสือราชการ

-จนท.ออกเลขที่หนังสือส่ง /คําสั่ง ที่จัดทําขึ้นและผอ.สพป./สพ
ม. ที่ผ่านการลงนาม

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่จัดทํา

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิน้ สุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ก   / 

4..

3.

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การจัดทําหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อํานวยการ
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การจัดทําหนังสือราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
-เจ้าหน้าที่ดําเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ
ดําเนินการร่าง/จัดพิมพ์
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
หนังสือราชการ
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

  ก

การตัดสินใจ

ทุกๆสัปดาห์

10 นาที

จนท.ธุรการ

จนท.
ธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
จนท.
ธุรการกลุม่

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความถูกต้องของการจัดทํา จนท.
หนังสือราชการ
สารบรรณ
กลาง
ผอ. กลุ่ม

ความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ

15 นาที

10 นาที

มาตรฐานคุณภาพงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดทําหนังสือได้ถูกต้อง

เวลาดําเนินการ
45 นาที

รหัสเอกสาร : ……………………………..

หมายเหตุ

18

19
5.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กําหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย
แล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา
อายุการเก็บหนังสือ
โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จ
สิ้นแล้วและเป็นคู่สําเนาที่มีต้นเ รื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
ประจําให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้าให้
เก็บไว้ตลอดไป
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- คัดแยกประเภท
ของหนังสือที่จัดเก็บ
- จัดทําทะเบียนการ
จัดเก็บหนังสือ
กรณีจดั เก็บหนังสือเมื่อปฏิบตั ิเสร็จ
แล้ว

กรณีจดั เก็บหนังสือระหว่างปฏิบตั ิ

- จัดทําแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เรื่อง
- ทําดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ

ตรวจสอบเอกสารที่ครบกําหนด
ระยะเวลาการจัดเก็บเพื่อจัดทํา
บัญชีขออนุญาตทําลายหนังสือ
หรือส่งต่อกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติแล้วแต่กรณี

- จัดทําแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/
เรื่อง
- ทําดัชนีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ
- เอกสารทั่วไปเก็บรักษาไว้เพื่อการ
อ้างอิงอย่างน้อย 1 ปี
- เอกสารด้านการเงินเก็บรักษาไว้ไม่
น้อยกว่า 10 ปี

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ
7.2 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.3 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบในการจัดหาและพัฒนา
สื่อ ครุภัณฑ์และบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

-จัดหาและพัฒนา hardware software และ people
wareเพื่อรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ

-ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท

- จัดแยกประเภท หมวดหมู่หนังสือที่จัดเก็บ
-จนท.บันทึกรายการหนังสือราชการหนังสือที่จัดเก็บ
6.
-ดําเนินการจัดเก็บหนังสือแต่ละประเภทตามอายุการเก็บ
จัดเก็บหนังสือ
และรูปแบบที่จัดเก็บ
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

บันทึกการจัดเก็บหนังสือ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

4.

5.

จัดหาและพัฒนา

ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการ

3.

2.

การตัดสินใจ

1 วัน

1 วัน

30 นาที

30 วัน

1 วัน

จนท.
ธุรการกลุ่ม
จนท.
ธุรการกลุ่ม

จนท.
ธุรการ

ผอ.กลุ่ม
รอง ผอ.
สพป./สพม.
จนท./จนท.
พัสดุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้
ความถูกต้องในการ
จัดเก็บ

ได้รูปแบบการจัดเก็บ
หนังสือราชการที่
เหมาะสม
ความเพียงพอและ
ความเหมาะสมในการ
ใช้งาน

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน การเก็บหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การเก็บหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการเก็บ
1 วัน
ความถูกต้องในการ
จนท.
1.
ศึกษาระเบียบ
หนังสือราชการ แต่ละประเภท
ปฏิบัตใิ นการจัดเก็บ
ธุรการกลุ่ม
งานสารบรรณ
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5.3 งานการยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
5.4.1 ผู้ขอยืมยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้น
จะ
นําไปใช้ในราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
5.4.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมคําขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหาร
ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
5.4.3 ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
5.4.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสั่งการ
5.4.5 ดําเนินการตามผลการสั่งการต่อไป
5.4.6 เจ้าหน้าที่จัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
หมายเหตุ
1) กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองขึ้นไป
2) กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้า
ส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป

23

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

- จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ยืมหนังสือ
- ทําทะเบียนการยืมเอกสาร /
หนังสือ

ผู้ขอยืมกรอกรายละเอียดในเอกสารการ
ขอยืมและลงนามขอยืม

ไม่ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป/
สพมพิจารณา

ถูกต้อง
ถูกต้อง

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หนังสือที่ขอ
ยืม
ผอ.สพป./สพม
อนุมัติให้ยืม
ถูกต้อง

-ก  ก
 ก /
- ก  ก
ก /
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขอยืมหนังสือราชการ
7.2 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาการอนุญาตการขอยืมหนังสือ
ราชการของบุคคล,ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
5.
-จนท.ลงทะเบียนให้ยืมหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน
บันทึกหลักฐาน
เพื่อการตรวจสอบและการคืนหนังสือราชการ
6.
-แจ้งและส่งมอบหนังสือราชการให้บุคคล,ส่วนราชการ
ส่งมอบหนังสือให้ผู้ยมื
หรือหน่วยงานอื่นๆที่ขอยืม
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า

4.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
มีแนวปฏิบัติการยืม
ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ชัดเจน
รอง ผอ.
สพป./ม.
หลักฐานการขอยืมมี
จนท.
ความถูกต้อง
การยืมหนังสือมีความ ผอ.กลุ่ม,รอง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ผอ.สพป./
สพม.
จนท.
ธุรการ
มีหลักฐานสามารถ
จนท.
ตรวจสอบได้
ธุรการกลุ่ม
ความพึงพอใจของผู้ขอ
จนท.
ยืมหนังสือ
ธุรการกลุ่ม
การตัดสินใจ

5 นาที

5 นาที

30 นาที

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน การยืมหนังสือราชการ
สพท. …………....……………กลุ่ม อํานวยการ
วัตถุประสงค์ :1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การยืมหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
-กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยืมหนังสือ
1.
กําหนด หลักเกณฑ์
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติ
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
2.
-เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบตรวจรายละเอียด หลักฐานการ
5 นาที
ตรวจสอบหลักฐาน
ยืมหนังสือราชการ และของผู้ยืมหนังสือราชการเบื้องต้น
3.
-ผอ.กลุ่ม/รอง.ผอ.สพป./สพม.กลั่นกรองการขอยืม
10 นาที
กลั่นกรองก่อนเสนอการพิจารณา
หนังสือราชการ
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5.3 งานการทําลายหนังสือราชการ
5.5.1 ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือ สํารวจหนังสือและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สํารวจหนังสือเพื่อทําลายควรทําอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง)
5.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ตามคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2367/2546 เรื่อง การมอบอํานาจการทําลายหนังสือ ปกติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย
คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย ตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย
และควรขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา
3) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย
ให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้ง
ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
5.5.3 จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลาย เพื่อเสนอผู้บริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้
1) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทําลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน
2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทําลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ
5.5.4 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลายให้กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการ
ประเภทที่ได้ขอทําความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว
5.5.5 กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับ
แต่วันที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทําลายหนังสือได้
5.5.6 ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษ
กระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วนําเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
5.5.7 เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
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แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ

คัดแยกประเภทหนังสือที่
ครบอายุการจัดเก็บ

จัดทําบัญชีและรายละเอียด
หนังสือที่จะทําลาย

ไม่เห็นชอบ/ แก้ไข

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในบัญชี
หนังสือที่จะทําลาย

เห็นชอบ
-  ก 
 
-  ก 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.2 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทําลาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ(แล้วแต่
กรณี)พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-คณะกรรมการทําลายหนังสือดําเนินการตามผลการ
5.
ดําเนินการทําลายหนังสือ
พิจารณาของผู้มีอํานาจ และทําลายหนังสือราชการโดย
วิธีการที่เหมาะสม
6.
-รายงานผลการทําลายหนังสือราชการให้ผู้บริหารหรือ
รายงานผล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

4.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : การทําลายหนังสือราชการ
สพท. ................... กลุ่ม อํานวยการ
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง
2. เพื่อให้การทําลายหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
1.
- เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําปี อย่างน้อย 3 คน ให้ผอ.สพป./สพม. ลงนาม
แต่งตั้ง
-จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
2.
จัดทําบัญชีหนังสือ
ทําลาย
-ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทําลาย
3.
-คณะกรรมการ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่
คณะกรรมการพิจารณา
ขออนุญาตทําลาย

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 วัน
ได้คณะกรรมการ
จนท.
ทําลายหนังสือที่
สอดคล้องตามระเบียบ
จนท.
30 วัน
ความถูกต้องของบัญชี
รายชื่อหนังสือที่ขอ
ทําลาย
คณะกรรม
5 วัน
ความถูกต้องของ
การฯ/
รายชื่อหนังสือที่ขอ
อนุญาตทําลาย
60 วัน
ผอ.สพป./
สพม.
คณะกรรม
1 วัน
การทําลายหนังสือ
การทําลาย
ถูกต้องเป็นไปตาม
หนังสือ
ระเบียบฯ
1 วัน
มีหลักฐานสามารถ
จนท.กลุ่ม
ตรวจสอบได้
อํานวยการ

รหัสเอกสาร : ……………………………..
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานช่วยอํานวยการ

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ
และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําสั่งย้ายไปดํารงตําแหน่ง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดํารงตําแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา
ดํารงตําแหน่งใหม่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จํานวน 3
ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่ง
งานในหน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงาน
ในหน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลง
นามแล้ว จํานวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํารวจและกรอกรายละเอียด ใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที่และ
จัดทํารายละเอียดงานในหน้าที่ตาม
กลุ่มงานในบัญชีรับส่งงานในหน้าที่
จํานวน 3 ชุด

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับ
มอบ ลงนาม

ผู้ส่งมอบงาน-ผู้รับมอบ
งานลงนามในบัญชี
การรับมอบส่งมอบงาน
ในหน้าที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผู้ส่งมอบและ
ผู้รับมอบงานที่ลงนามแล้ว จํานวน 1
ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนาม
แล้วให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถ
ทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานใน
จนท.
จัดเตรียมแบบฟอร์ม
หน้าที่
120 นาที
การรับส่งงาน
2.
เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละกลุ่มกรอกรายละเอียดงานในหน้าที่ที่
จนท.
กรอกรายละเอียดในบัญชีการรับส่งงานตาม
รับผิดชอบในบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
1 วัน
ภาระงาน
3.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี
การรับ-ส่งงานในหน้าที่
จนท.
การรับส่งงานของแต่ละกลุม่ เป็นภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
1 วัน
ราชการถูกต้องครบถ้วน
รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับส่งงาน
การศึกษา
ตามระเบียบ
4.
ผู้รับงานและผูส้ ่งงาน(ผอ.สพป./สพม.ที่ย้ายไป) และผูร้ ับงาน
ผอ.สพป./
(ผอ.สพป./สพม. ที่ย้ายมาใหม่) ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานใน
1 วัน
สพม.
ผู้รับผู้ส่งงานในหน้าที่
หน้าที่
ลงนาม
5.
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่
การบริหารจัดการดําเนิน
จนท.
ที่ลงนามแล้วให้ผู้รับงาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
5 นาที
ไปอย่างต่อเนื่องมี
ส่งมอบบัญชีการับส่งงานที่ลงนาม
ประสิทธิภาพ
แล้ว
มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่
จนท.
6.
เจ้าหน้าที่กลุม่ อํานวยการจัดเก็บบัญชีการรับส่งงาน เอกสารและ
5 นาที
ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐานการรับส่งงานที่ลงนามแล้วไว้เป็นหลักฐานของสํานักงาน
จัดเก็บเอกสารการรับส่งงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึง
พอใจใน การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อ
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
5.3 เสนอผู้อํานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคําสั่งมอบหมาย
งานในหน้าที่
5.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคําสั่งดําเนินการต่อไป
5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคําสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
จัดทํารายละเอียด
งานในหน้าที่ของ
แต่ละคนในกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความ
ถูกต้องรายละเอียด
งานในหน้าที่ของแต่
ละคนในกลุ่ม

แก้ไข

- รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่
ของแต่ละคนในแต่ละกลุ่มที่ได้จัดทํา
ส่งมาเพื่อจัดทําเป็นภาพรวมของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดในคําสั่งมอบหมายงาน

ไม่ถูกต้อง

รอง ผอ.สพป./สพม
พิจารณา

ถูกต้อง

ผอ.กลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดคําสั่งมอบหมายงาน

ถูกต้อง

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

- ส่งมอบคําสั่งให้แต่ละกลุ่ม
- จัดเก็บคําสั่งไว้เป็นหลักฐานและ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ผอ.แต่ละกลุ่ม
- ส่งมอบคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บคําสั่งไว้เป็นหลักฐาน
และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุ่ม อํานวยการ

จัดเก็บคําสั่ง

ส่งมอบคําสั่งมอบหมายงาน

ผอ.สพป./สพม.พิจารณาลง
นาม

เสนอรอง ผอ.พิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้อง

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
มอบหมายงานแต่ละกลุ่ม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามใน
คําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
เจ้าหน้าที่กลุม่ อํานวยการส่งมอบคําสั่งให้แต่ละกลุม่ เพื่อจัดทํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานและมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ
เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจัดเก็บคําสั่งมอบหมายงานไว้เป็น
หลักฐานส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในร่างคําสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการเสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณาเบื้องต้น

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม
ที่จัดส่งมาเพื่อจัดทําเป็นภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดงาน

5 นาที

1 วัน

1 วัน

15 นาที

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
คู่มือการปฏิบตั ิงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม
ผอ.กลุ่ม/รอง
ผอ.สพป./
สพม.
ผอ.สพป./
สพม.
เจ้าหน้าที่
กลุ่ม/ผอ.กลุม่
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
อธ อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1ห

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

วัตถุประสงค์ : 1.  / ก  กก !ก"#$%&$'( &('
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่องาน

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง
และประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คําจํากัดความ
“ผู้บริหาร” หมายถึง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ เลขานุการ” หมายถึง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง
หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม
และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือ
ราชการลับ(หนังสือภายนอก) และหน่วยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้ง
การตรวจสอบและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลําดับความสําคัญของงานในเบื้องต้น
ก่อนนําเสนอผู้บริหาร
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5.3 เลขานุการนําเสนอเอกสารต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีหนังสือภายใน / หนังสือภายนอก นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบให้ดําเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้รับมอบอํานาจให้กํากับดูแล ให้เสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณา
หากเห็นชอบให้ดําเนินการต่อในข้อ
5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหาก
นอกเหนือจากอํานาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาต่อไป
5.4 เลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา /รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงาน
ก่อนส่งเรื่องออก
5.5 เลขานุการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผู้บริหารมอบหมายให้
เลขานุการดําเนินการเอง
5.6 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่ง
ต่อไป
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

เริ่มต้น
เลขานุการของรอง ผอ.
สํานักงานเขตฯ
- รับเอกสารจากกลุ่ม
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
เข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย

เลขานุการของ ผอ.สํานักงานเขตฯ
- ลงทะเบียนรับเอกสารเข้า
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

พิจารณาสั่งการ
นอกเหนืออํานาจสั่งการของ
รอง ผอ.

เลขานุการ
- บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการก่อนส่งเรื่อง

ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ดําเนินการตามคําสั่ง

หนังสือจากหน่วยงาน
หนังสือจากหน่วยงาน
ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องปรับปรุง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดําเนินการตามคําสั่ง

บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการ

ผอ.พิจารณาสั่งการ

ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
ดําเนินการตามคําสั่ง และตามน้ดหมายที่สั่งการ

การตัดสินใจ

บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตรวจสอบและ
ติดตามงานก่อนส่งเรื่องออกให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง

พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมตั ิ/ลงนาม

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

6.

5.

4.

การบริหารเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว
สะดวก

มีข้อมูลใน
การประสานงานและการ
บริหารจัดการ

การปฏิบัตริ าชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/แนวปฏิบัติ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

ผู้บริหาร/ผอ.
กลุ่ม/เลขาฯ

เลขานุการ

ผู้บริหาร

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
ลงทะเบียน
หน่วยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รั
บ
เอกสาร
2.
แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และหนังสือราชการลับ
(หนังสือภายนอก)และหน่วยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
5 นาที/เรื่อง
เลขานุการ
แยกประเภทหนังสือ
การศึกษา(หนังสือภายใน)
3.
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา จัดระบบ
ภารกิจของหน่วยงาน
เอกสาร จัดลําดับความสําคัญของงานในเบื้องต้นก่อนเสนอ
5 นาที/เรื่อง
เกิดผลสัมฤทธิ์รวดเร็ว
เลขานุการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
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1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออก
คําสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง และคําสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล(CD)
4. คําจํากัดความ
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่
กําหนด (ก่อนการประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทําต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
เสนอ ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการพิจารณา และนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
5.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระ
การประชุมและลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ เชิญ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นําต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทํา
สําเนาและตรวจสอบความถูกต้อง
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5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อขอคํายืนยัน
การเข้าร่วมประชุม (ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทํา power point เพื่อนําเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดําเนินการในวันประชุม
5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดําเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทํามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทํารายงานการประชุม
(2 สัปดาห์) และคําสั่ง/ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นําเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อํานวยการ
กลุ่มในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คําสั่ง
และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
นําเสนอรองผู้อํานวยการและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ /
รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ
(ภายใน 7 วัน) และรวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ในรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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(2) รายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อ
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การ
รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คําสั่งและประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้ว
ดําเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่
ประชุมโดยย่อ รายงานการประชุม คําสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสําเนาในรูปแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ
เพื่อให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่
กําหนด
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็นที่กลุม่ ต่าง ๆ
เสนอ / ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทํา
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม

ผอ.กลุ่มพิจารณา
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทําสําเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและติดดัชนีวาระ

A
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A

เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
- ประสานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม
เจ้าหน้าที่
- อํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์
เจ้าหน้าที่
- จัดทํามติที่ประชุมโดยย่อ/รายงานการประชุม /คําสั่ง /
ประกาศ
แก้ไข

เสนอรอง ผอ.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ

แก้ไข

เสนอ ผอ.เขตให้ความเห็นชอบ
B
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B

เสนอผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีมติที่ประชุมโดยย่อ

เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
มติ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ดําเนินการ
ต่อไป

กรณีคําสั่ง/ประกาศ

กรณีรายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทําวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทําคําสั่ง / ประกาศตามมติ
ที่ประชุม
แก้ไข
ผอ.กลุ่มพิจารณา

แก้ไข

เห็นชอบ

ผู้เข้าประชุมแจ้ง
ความเห็นเกี่ยวกับมติ

แก้ไข

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประธานที่ประชุม
พิจารณา
เห็นชอบ

จัดเก็บมี/รายงาน/
คําสั่ง/ประกาศใน
รูปของแฟ้ม/CD

เจ้าหน้าที่
แจ้งเวียนคําสั่ง/ประกาศให้
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการต่อไป

แก้ไข
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

แบบฟอร์มติดตามงาน
แนวปฏิบัติ
หนังสือเชิญประชุม
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
มติที่ประชุมโดยย่อ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์มคําสั่ง / ประกาศ
แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติที่ประชุม

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

การตัดสินใจ

ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการปฏิบัตจิ ริง

หมายเหตุ

 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ เจ้าหน้าที่/
ต่อราชการและการติดตาม กลุม่ ต่าง ๆ
งาน
เจ้าหน้าที่/
กลุ่มต่าง ๆ
จนท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม
การรับรูด้ ้านนโยบาย
เจ้าหน้าที่
ข้อราชการ และการนํา
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม.

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

9 . สรุปมาตรฐานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ………กลุม่ อํานวยการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
ประสานกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม
ประสานงานการส่ง
ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทําเป็นวาระ
1 วัน
วาระการประชุม
การประชุม
2.
รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ ตรวจสอบและจัดทํา
รวบรวมและจัดทําวาระการประชุม
ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
2 วัน
จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการ
3.
2 วัน
ประชุมให้ผเู้ กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม
เชิญประชุม
1 สัปดาห์
4.
จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุม
ดําเนินการประชุม
จดบันทึกการประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทํา
1 สัปดาห์
มติที่ประชุมโดยย่อ และรายงานการประชุม
5.
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจาณาลงนามในมติที่
ผอ.เขตฯ/ที่ประชุม
ประชุม รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่
1 วัน
พิจารณา
ประชุม
6.
แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่าง ๆทราบ
5 นาที
จัดเก็บมติที่ประชุม
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงานการประชุม/คําสั่ง/ประกาศในรูป
ไฟล์ข้อมูล (CD)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
… - ... - ...

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คําจํากัดความ
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการ
ปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิด
ความสวยงามเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สํานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน และมาตรการประหยัด
พลังงาน
5.2 วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคตามแผนและมาตรการที่กําหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
- สํารวจรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษามาตรการแนว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

คณะทํางานวางแผนปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม
/กิจกรรม 5 ส.
/กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ไม่เห็นชอบ
คณะทํางาน

ผอ.สพป./สพม.

อนุมัติแผน/คําสั่งมอบหมายงาน

เห็นชอบ
คณะทํางาน

การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
งานตามแผนที่กําหนดและมาตรการประหยัดพลังงาน
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุปรายงาน /นําเสนอ
แนวทางปรับปรุง /พัฒนา
งาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา........... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มสี ภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าทํางาน และผู้มารับบริการมีความประทับใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
1. สํารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ความต้องการ /
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความจําเป็นในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อม
เป็นสถานที่ มี
30 วัน
สํารวจความ คิดเห็นต้องการ
/จําเป็นและมาตรการประหยัด
ของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่า
พลังงาน
ความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานให้สํานักงานเป็น
ทํางาน และผู้มารับบริการมี
สถานที่น่าอยู่ น่าทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
ความประทับใจ
2.
วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) ปรับปรุง
7 วัน
วางแผนแม่แบบ (Master Plan)/ กําหนด
อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมถึงกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
3.
บันทึกเสนอให้ ผอ.สพป./ สพม. อนุมัติแผน มาตรการ
3 วัน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
ประหยัดพลังงานและมอบหมายงาน
5.
ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ ละพัฒนา
ภายในเวลาที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ
กําหนด
ประหยัดพลังงานได้ตาม
สภาพแวดล้อม และมาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการที่กําหนด
เป้าหมายที่กําหนด
15 วัน
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วน
6.
สรุปรายงาน/นําเสนอ
เสียสรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางปรับปรุงและ
แนวทางแก้ไข/พัฒนา
พัฒนางาน
เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ 2. มาตรการประหยัดพลังงาน
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลือ่ นไหวของงาน
 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)
เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อํานวยการ
ผอ.สพป./สพ
ม.
เจ้าหน้าที่/
ผอ.กลุ่ม
อํานวยการ
เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อํานวยการ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
ผอ. กลุ่ม
อํานวยการ
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หมายเหตุ
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1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการที่ส่งผล
ต่อ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การขอใช้อาคารสถานที่ของ
หน่วยงานภายในสํานักงานและองค์กรหรือบุคคลภายนอกด้วย (ถ้ามี) การบริหารอาคารและสถานที่
ให้ ปลอดภัย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4. คําจํากัดความ
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายให้รับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ
บริการอาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
“พนักงานทําความสะอาด ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานทําความสะอาดสํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคาร
สถานที่ของส่วนราชการ
5.2 จัดทําข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่
5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใช้อาคาร
สถานที่
5.4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้
5.5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
5.6 สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการ
อาคารสถานที่
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ

คณะทํางานจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอใช้อาคารสถานที่และ
วางแผนกิจกรรม 5 ส.
คณะทํางานแต่งตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผู้รับผิดชอบ /สื่อสาร
ไม่เห็นชอบ

ผอ.สพป./สพม.
อนุมัติแผน /คําสั่ง
มอบหมายงาน
เห็นชอบ
คณะทํางาน

การดําเนินงานตามแผน

สรุปรายงาน /นําเสนอ
แนวทางแก้ไข /พัฒนางาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
แนวปฏิบัติการใช้อาคารสถานที่

สรุปรายงาน/
/นําเสนอแนวทาง
แก้ไข/พัฒนา

ดําเนินการตามแผน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แต่งตั้งคณะทํางาน /มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ / สื่อสาร

วางแผนการดําเนินงานปรับปรุง

สรุปผลการดําเนินงาน /นําเสนอแนวทางแก้ไขและ
พัฒนางาน

ดําเนินการตามแผน / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามทีไ่ ด้รับอนุมัติ

จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาด
และการขอใช้อาคารสถานที่
ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิแผนการดําเนินงาน และคําสั่ง
มอบหมายงาน

จัดทําข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานที่ และ
สิ่งอํานวยความสะดวก

1 สัปดาห์

เจ้าหน้าที่

บุคลากรของ
สพป. / สพม.

จนท.

2 ชั่วโมง

อาคารสถานทีส่ ะอาด
เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

จนท.

คณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

2 วัน

2 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร :
หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
อธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้า
ไม่จบภายใน 1หน้า)

6.

5.

4.

3.

2.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา กลุ่มอํานวยการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กับผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1.
7 วัน
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขอ
ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
อนุญาตใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
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1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และ
ปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
3. ขอบเขตของงาน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสําคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สําคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
งานรักษาความปลอดภัย หมายถึง การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไข
ปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ อุบัติภัย
และภัยจากบุคคล
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ
3. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของหน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จําเป็นสําหรับการรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคําสั่ง
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ
เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
อย่างสม่ําเสมอ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางานศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

.

เสนอแผน รูปแบบ การรักษา
ความปลอดภัย ให้ ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

กําหนด/มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติ
จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยตามแผนและรายงานตามที่ระเบียบกําหนด

ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

61
7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

4.

3.

2.

กําหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ

เสนอ แผนการรักษาความปลอดภัย
ให้ผอ.สพป./สพม.ให้ความเห็น
เห็นชอบ อนุมัติ

กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

1 วัน

ออกคําสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผน/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ น่วยงานกําหนด

3 วัน

1 วัน

ความ

นําเสนอแผนการรักษาคามปลอดภัย การจัดระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

จัดทําแผน จัดระบบและรูปแบบการรักษา
ปลอดภัยสถานที่ราชการ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ....... กลุ่ม อํานวยการ
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน
1. เพื่อสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่กําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายแนว
1 สัปดาห์
คณะทํางาน
1.
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ศึกษาระเบียบ

มีบุคคลที่
รับผิดชอบหน้าที่ชัดเจน

รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีคณะทํางานถูกต้อง
ครบถ้วน

คณะทํางาน

จนท./ผอ.
สพป./สพม.

คณะทํางาน

คณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ผอ.สพป./
สพม.

หมายเหตุ
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ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
ตามแผน และระบบที่ระเบียบกําหนด

จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตัดสินใจ

เดือนละครั้ง

ทุกวัน

ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ตามแผนและรูปแบบตามระเบียบที่กําหนด

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนและระบบงานที่กําหนด นํามา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

1 สัปดาห์

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า)

7.

6.

5.

จัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เกีย่ วกับ การรักษา
ความปลอดภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

มีหลักฐาน
การ
ติดตามตรวจสอบ และ
ขั้นตอนในการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

มีบุคลากรรับผิดชอบที่
ชัดเจน

คณะทํางาน

บุคลากรที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ เจ้าหน้าที่
ทีเกี่ยวข้องครบมีคุณภาพ ผู้รบั ผิดชอบ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ)
ชื่องาน : การรักษาความปลอดภัย (ต่อ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถใช้งานและปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสร้างจิตสํานึก ความตระหนักในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร
ชือ่ เอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คู่มอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานยานพาหนะ
… - ... - ...

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม
มีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มี
ความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และ
บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา
จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
4. คําจํากัดความ
ผอ.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผอ.กลุ่ม
หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
หัวหน้าหมวด
หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์
พขร.
หมายถึง พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่
หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา
การให้บริการรวมทั้งการจัดทําเอกสารคู่มือประจํารถและขออนุญาตชําระภาษีรถยนต์
5.3 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ํามัน
ส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้น้ํามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5.4 กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบํารุงรักษา
การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ
5.5 กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
กรณีขออนุญาตนําพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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5.6 นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาในการใช้พาหนะ
ส่วนกลางของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหมวด
- จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่
- กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะ
ส่วนกลางรวมทั้งการข้อใช้น้ํามัน
ไม่อนุมัติ

ผอ.สพป./สพม. อนุมัติ/
สั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
อนุมัติ

กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้
อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
นําผลการดูแล
บํารุงรักษาการตรวจสภาพ
ประเมินผลประสิทธิภาพ
พาหนะส่วนกลางเพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงต่อไป
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รหัสเอกสาร...................................................................

หน.ยานยนต์
ตรวจสอบยานพาหนะ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนด

เสนอขออนุมัติ

กําหนดหลักเกณฑ์ การขอใช้น้ํามัน

จําแนก / จัดกลุ่มพาหนะส่วนกลาง

ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหา

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้
เวลาทําการปกติ
พาหนะส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่ ทุกวัน
การศึกษา
จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็น
20 นาที
หมวดหมูเ่ พื่อสะดวกในการควบคุม การ
บํารุงรักษา การให้บริการรวมทั้งการ
จัดทําเอกสารคู่มือประจํารถ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้
20 นาที
พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ํามัน
การขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
15 นาที
ตามลําดับ
กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลาง
5 นาที
ให้อยูใ่ นที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ระเบียบ
นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจ
20 นาที
สภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะ
ส่วนกลางเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป

หมายเหตุ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

เจ้าหน้าที่ผู้จัดรถ/หน.หมวด
รถยนต์

เจ้าหน้าที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต์
เจ้าหน้าที่จัดรถ/
หน.หมวดยานยนต์
บุคลากรได้รับบริการที่ เจ้าหน้าที่/
ดีมีความพึงพอใจ
พนักงานขับรถ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการ
หน.หมวดยานยนต์/
ยานพาหนะส่วนกลาง
มีประสิทธิภาพ
ผู้ขอใช้รถ/
หน.หมวดยานยนต์/
เจ้าหน้าที่จัดรถ

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

6.

5.

4.

3.

2.

ลําดับที่
1.

วัตถุประสงค์ ; 2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ 2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม มีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว

9.โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานยานพาหนะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........ กลุ่ม อํานวยการ
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
… - ... - ...

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานจัดระบบบริหารงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่ การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท
การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและ
แผน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่
ให้ ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง คณะทํางานที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่งตั้ง /มอบหมายให้วิเคราะห์การกําหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและติดตามประเมินผล
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ
บริหารงาน /วิเคราะห์การกําหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทํางาน กระบวนงาน ปรับปรุง
โครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดําเนินการด้านบุคลากร
5.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
5.5 ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่
กําหนด
5.6 วิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
การแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
5.7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางานเจ้าหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ภารกิจและจัดทํา
ข้อเสนอ/ ปรับปรุง

ไม่เห็นชอบ

กพท. พิจารณา
เห็นชอบ
คณะทํางาน

เจ้าหน้าที่คณะทํางาน
- จัดทําประกาศ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ประเมินผล รายงานผล วิจัย

เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน
ศึกษา /สังเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ.2550

เอกสารอ้างอิง 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เจ้าหน้าที่/
คณะทํางาน

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่/
คณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
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หมายเหตุ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานจัดระบบบริหารงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1 สัปดาห์
คู่มือการปฏิบตั ิราชการ
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจ
1.
ศึกษา วิเคราะห์
สํานักงานเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของ
ตรวจสอบ ภารกิจ
สพป./สพม.ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
2 สัปดาห์
ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วน
ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม.
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร
2 วัน
3.
นําเสนอ กพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
สพป./สพม.
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กพท.พิจารณา
และแจ้งกลุม่ บริหารงานบุคคลดําเนินการด้านบุคลากร
4.
- ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 วัน
ประกาศการแบ่งส่วน
ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
และสถานศึกษาทราบ
ราชการ
บริหารจัดการตามโครงสร้างที่ปรับปรุง
- ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการที่กําหนด
วิจัย /ประเมินผล
- วิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่
2 เดือน
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของ
ศึกษา/สังเคราะห์
สพป./สพม. และการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุม่ งานภายใน
ปัญหา อุปสรรค
5.
ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
2 สัปดาห์
รายงานผลการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ราชการ
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1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้าง
ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
3. ขอบเขตของงาน
การให้ความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/
คําชมเชย โดยมี การกําหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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5. ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
แต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
7. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
ใน แต่ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน
เจ้าหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์
วางแผน พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม วินิจฉัย
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒนา ช่องทางสื่อสาร รับฟังความคิดเห็น / ความต้องการกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชย
- สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ
- วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน
สรุปผลการดําเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน
- ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
3 วัน
วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
1.
วิเคราะห์กาํ หนดกลุ่ม
เสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ได้ส่วนเสีย
2.
นําเสนอ ผอ. สพป. /สพม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ลง
2 วัน
นามคําสั่ง/มอบหมายงาน
3.
กําหนดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบ การบริการต่าง ๆ โดยแสดง
กําหนดช่องทางรับฟังที่หลากหลาย
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทาง การสื่อสารดังกล่าว
4.
พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมี การกําหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
พัฒนาระบบรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน
คุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ผู้รับรับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
5.
สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.
ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ที่เป็น การส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีทะเบียนเครือข่าย /
กิจกรรม
นําข้อเสนอแนะของการมี
ส่วนร่วมไปกําหนดแผน
ปรับปรุง/พัฒนางาน

1.กําหนดช่องทางไม่น้อย
กว่า 5 ช่องทาง
2.นําข้อร้องเรียนจัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศ
มีแผนปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ข้อมูลกลุ่มผู้รบั บริการ /ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ที่สอดคล้อง
กับภารกิจองค์กร

รหัสเอกสาร

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

จนท.

ผู้รับผิดชอบ
จนท./
คณะทํางาน

หมายเหตุ

79

79

สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

สรุปผล / วิจยั /รายงานผล

กําหนดมาตรฐาน ลดขั้นตอนการให้บริการ

วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ

ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อนําผล
ไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วน
ราชการ
กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ
หรือคู่มือ การติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการ
และผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการ
สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

10.

9.

8.

7.

นําผลการประเมินไป
วิเคราะห์ SWOT จัดทํา
Micro Planning

จนท./
คณะทํางาน
จนท./
คณะทํางาน

จนท./
คณะทํางาน

Micro Planning
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพ /
ลดขั้นตอน /
การประชาสัมพันธ์
รายงานการวิจยั

จนท./
คณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารรายงานผล
ความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ

มาตรฐานคุณภาพงาน

รหัสเอกสาร

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ


หมายเหตุ
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1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report : SAR) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํากับดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
มาตรฐานที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
มาตรฐานที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3.2 กําหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงนบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทสติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมาย
ความรับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)”
หมายถึง การจัดทํารายงานประเมินตนเองชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุ่มอํานวยการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่
ของกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และ ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คณะทํางาน กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน
กําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นําผลการประเมินตนเอง(Self Assessment
Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็น
ข้อมูลฐาน(Based Line Data) สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ /คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์
มาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม
- สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขต
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสําคัญของมาตรฐาน
สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- คณะทํางานกําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบาย
เป้าหมาย สพฐ.
ผอ.สพป/สพม.
วินิจฉัยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน
- คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
- ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report :SAR)
เจ้าหน้าที่ /คณะทํางาน
- นําผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back)ข้อมูลฐาน
(Based Line Data) สรุปผลการดําเนินงาน
/ วิจัย/รายงานผลการดําเนินงาน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
-
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.6 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รบั บริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
1 สัปดาห์
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์
บริหารจัดการมาตรฐานสํานักงาน
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ของกลุม่ ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.
นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 วัน
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
3.
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
1 สัปดาห์
สร้างทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
จัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งระบบ
สื
อ
่
สาร
สร้
า
งความรู
้
ความเข้
า
ใจ
4.
สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผูร้ ับผิดชอบ และบุคลากรมี
1 สัปดาห์
ความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสําคัญ
ของมาตรฐานสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กํ
า
หนดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
/เป้
า
หมาย
3 สัปดาห์
5.
คณะทํางาน กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้อง
กับบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่
6.
คณะทํางาน ผูร้ ับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาบริหารจัด
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
การศึกษาได้มาตรฐาน
จนท. /
คณะทํางาน

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

ผู้รับผิดชอบ
จนท. /
คณะทํางาน
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จนท. /
คณะทํางาน

จนท. /
คณะทํางาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ดําเนินการ

1 เดือน
รายงานการประเมินตนเอง
7.
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self
ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมิน
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จของ
ตนเอง(Self Assessment Report :SAR)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 เดือน
เอกสารงานวิจยั
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นําผลการประเมินตนเอง(Self
8.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /รายงานผล
Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based
Line Data) สําหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการ
สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.
สังเคราะห์ผลการดําเนินงานและนําผลไปปรับปรุง /พัฒนา
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1. ชื่องาน : งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้อง
กับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีกรอบและแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงานคํารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้
คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกคนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template)
5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานกับ
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บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห์ แนวทางและกรอบการ
ประเมินปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่า
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย
เห็นชอบ
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน
- มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมาย
- สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการ
- คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.
- ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ.กําหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุป รายงานผล
เจ้าหน้าที่ / คณะทํางาน ศึกษา /
วิเคราะห์ วิจัย นําผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed
back) เป็นข้อมูลฐาน (Based Line
Data)
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ.กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
8.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
8.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545
8.7 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

6.

5.

4.

3.

2.



บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายสําหรับ
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รบั ผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรทุกคน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template
คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด

นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ลงนามคําสั่ง/มอบหมายงาน
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
และ ผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กําหนด

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท.

1 สัปดาห์

3 สัปดาห์

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

1 สัปดาห์

2 วัน

9     ก   ก ก
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์การให้
1 สัปดาห์
จนท. /
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
คะแนนและ ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
คณะทํางาน
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและ
ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ

หมายเหตุ
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สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ...........

สรุป รายงานผล

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง : 1.
2.
3.
4.
5.

10.

9.
1 เดือน

1 เดือน

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน ; งานคํารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......... กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน

1 วัน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําข้อตกลง
7.
การปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี)
8.
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9
รอบ 6 เดือน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย /รายงานผล
เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) กําหนด
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

จนท. /
คณะทํางาน

จนท.

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นํามาตรการ
และการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดําเนินงาน
ในทุก ๆ ด้าน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คําจํากัดความ
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
กําหนดให้มีขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานมีความมั่นใจว่าการดําเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานจะทําให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เสี่ยงต่อการที่จะทําให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือความ
สิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน
5.3 กําหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
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5.5 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไป
ใช้ในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดทุกระดับและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเป็นระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป/
สพม.เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางระบบการควบคุมภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทํามาตรฐานการคบคุมภายใน

ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
เห็นชอบ

กําหนดมาตรการในการป้องกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน

กําหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสีย่ ง

บุคลากรทุกระดับนํามาตรการใน
การป้องกันความเสีย่ งไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ดําเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ด้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานการควบคุมภายใน
และปรับปรุงตามแผนการควบคุมให้
เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายใน ให้ สพฐ.
/คตง. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

4.

3.

2.



กําหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทํามาตรการการควบคุมภายใน/
กําหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน
ศึกษาและกําหนดปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่สามารถเกิดขึ้นได้
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานและจัดลําดับความเสี่ยง ประเมินระดับความสีย่ ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง

เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินการและจัดทํามาตรการในการควบคุมภายใน

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2. เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นํามาตรการและการกํากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสีย่ งและความผิดพลาดในการดําเนินงานในทุก ๆ ด้าน
4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดําเนินงานตามภารกิจ
1 สัปดาห์
วางระบบการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ควบคุมภายใน
ภายใน
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สรุปผลและรายงานผล
การควบคุมภายใน

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

การตัดสินใจ

กําหนดให้บุคลากรทุกระดับนํามาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกลไก
ของการควบคุมและกิจกรรมการดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนด
ทุกระดับและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
เป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดมาตรการและแผนการ
ควบคุมภายในในงวดต่อไป
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
ของสํานักงานเตพื้นที่การศึกษาต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

สพป./สพม. มีระบบความ
คุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม อํานวยการ
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ

เอกสารอ้างอิง :
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

7.

6.

9 สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน งานการควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

5.
ดําเนินการตามแผนที่ได้จัดวางระบบไว้
ควบคุมภายใน
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1. ชื่องาน : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
4. คําจํากัดความ

“การพัฒนาองค์การ” หมายถึง ความพยามยามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง ต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหา
เป็นแม่แบบ
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนํา
หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วย
ตนเองเป็น การทบทวนสิ่งที่องค์การดําเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ
เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์การจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การ
และการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรทุกคนในองค์การ เนื่องจากปัจจัย
ความสําเร็จอย่างหนึ่งในการดําเนินการที่สําคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อที่จะได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินการดังกล่าว
5.2 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการ
ภาครัฐและจัดทําแผนดําเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดําเนินการ
คณะทํางานควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ
5.2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)
หน้าที่ : ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการดําเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดัน
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด
องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ
คือ หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดยตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ
5 2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working
Team)
หน้าที่ : ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตาม
แนวทางและทิศทางที่ได้รับจาก คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) โดยจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การพร้อมกับ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ
องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการที่ทําหน้าที่
รองประธานของ คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee) ทําหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ( Working Team)
- เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category
Champion) ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีในงานที่เกี่ยวข้องในแต่
ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ
- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวดดําเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7
5.3 สร้างความเข้าใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําลักษณะ
สําคัญขององค์กรและประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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การบริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคในการประเมินองค์การเป็นอย่างดี
5.4 จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้อง
ร่วมกันจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็น
ทิศทางที่ส่วนราชการจะพัฒนา
ลักษณะสําคัญขององค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
และประชาชนโดยรวม
2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วน
ราชการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
5.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวม 7 หมวด เมื่อจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวม
ขององค์กรตรงกัน จึงประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม
7 หมวด โดยการเขียนรายงานเพื่อให้เห็นถึงผลการดําเนินการบริหารจัดการของส่วนราชการที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการ
ดําเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองทีดี ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
นําไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ
ตรวจประเมินว่าส่วนราชการกําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างไรในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกําหนดปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีความพึงพอใจ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจ
ประเมินว่าส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและ
จัดการความรู้อย่างไร
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หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน
และระบบการเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของ
ส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน การ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สําคัญ
ทั้งหมดของการจัดการกระบวนการการให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญต่าง ๆ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโน้มของ
ส่วนราชการในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการดําเนินการของส่วนราชการโดย
เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
5.6 ดําเนินการในข้อที่ 2 – 5 นําผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2
ส่วนคือลักษณะองค์กร และความท้าทายขององค์กร นําผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่
การพัฒนาองค์กรจุดเด่นสามารถดําเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสู่
การปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลและส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ต่อไป
5.7 กํากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ
5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดประชุมชี้แจง
สร้างความตระหนัก

แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาองค์การ

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ Steering Committee)
กํากับ ติดตาม

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (WorkingTeam)
จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ
1. ลักษณะสําคัญองค์การ
2. ความท้าทายต่อองค์การ
ผลการดําเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด
นําผลการดําเนินการสู่การปรับปรุง/พัฒนา
องค์การ

ประเมินผล สรุปรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มตามสํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 คู่มือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
8.4 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
คณะทํางาน
จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ในการพัฒนา
ตุลาคม –
บุคลากรในสังกัดมีความ
1.
องค์การ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากร
ธันวาคม
ความรู้ ความเข้าใจ
ประชุม ชี้แจงและสร้าง
ทุกคนในองค์การ และสร้างความตระหนัก ในการมีส่วนร่วม
ความตระหนักในการ
ความตระหนักในการพัฒนา
บริหารจัดการตามเกณฑ์
พัฒนาองค์การให้แก่บุคลากรทุกคนได้เล็งเห็นความสําคัญและ
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ประโยชน์ที่จะได้รับจากพัฒนาองค์การ
PMQA
สู่มาตรฐานสากล
มกราคม
ผอ.สพป./
แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาองค์การ พัฒนาคุณภาพ
สพม.
การบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 2 คณะ ได้แก่
2.
1. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ
แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาองค์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
Committee) (ดําเนินการด้านนโยบาย)
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working Team) (ปฏิบัติตามนโยบาย)
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
มกราคม
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรม
ประชุม สร้างความเข้าใจในการประเมิน
3.
คุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering
คุณภาพการบริหารจัดการ การกํากับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเตรียม
Committee) ให้นโยบายและ สร้างความใจให้กับ
ภาครัฐ มีความพร้อม
ดูแลการ
ความพร้อมสําหรับการประเมินตนเอง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และมีความเข้าใจใน
ดําเนินการฯ
(working Term) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําลักษณะ
การดําเนินการ
สําคัญขององค์การและประเมินองค์การ ด้วยตนเอง 7 หมวด
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6.

5.

4.

คณะกรรมการฯ ประเมินองค์การด้วยตนเอง
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด และรายงานผล
การดําเนินงาน

นําผลการประเมินสู่การจัดทําแผนปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ดําเนินการประเมินองค์การด้วยตนเอง
ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด รวมถึงรายงานผลตามเกณฑ์และ
แนวทางที่กําหนด

คณะกรรมการฯ จัดทํา
ลักษณะสําคัญขององค์การ

นําผลในการประเมินสู่การพัฒนา ดังนี้
1. ผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร
2. ผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด
3. นําผลการประเมินไปจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาองค์ก

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term) ร่วมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
ขององค์การ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ลักษณะองค์การ (สภาพบริบททั่วไปขององค์การ)
2. ความท้าทายต่อองค์การ (สภาพการแข่งขัน)

เมษายนมิถุนายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

ผลการประเมินตนเอง
ครบ 7 หมวด
ที่มีความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันสอด
คล้อมกับการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผ่านเกณฑ์ตามที่
กพร. กําหนด

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กรกฎาคมกันยายน

กรกฎาคมกันยายน

การตัดสินใจ

1. คู่มือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
4. แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประเมินผล
สรุปรายงาน
ผล

กํากับ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

เอกสารอ้างอิง :

8.

7.

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering
Committee)
กํากับ ติดตาม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(working Term)ประเมินผล สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

คณะกรรม
การกํากับ
ดูแลการ
ดําเนินการฯ
คณะกรรม
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่องาน งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุ่ม อํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.2 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประสานงาน
… - ... - ...

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานประสานงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดําเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทํางานระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4. คําจํากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.”
หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น” หมายถึง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ควบคุมดูแลงานกลุ่มอํานวยการ /ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และ
บุคคลภายนอกสํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นต่อการประสานงาน
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา
5.3 นําเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับพิจารณา
เห็นชอบ
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดําเนินงาน ประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ติดต่อจัดหาข้อมูล
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
นําเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่
าน
ข้อมูลผ่านผู้บังคับบัญผ่ชา
ประสานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
-

ศึกษา วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมูล

1.

4.

3.

ประสานข้อมูลสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ

นําเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านผู้บังคับบัญชา

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับที่

2.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... กลุ่ม อํานวยการ

ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การดําเนินงาน
ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นําเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการประสานงาน

3 วัน

เวลาดําเนินการ
3 วัน

2.1 เพื่อให้การดําเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทํางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

งานประสานงาน

วัตถุประสงค์

ชื่องาน

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก มี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ทะเบียนข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..
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หมายเหตุ
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รายละเอียดงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ประสานงานที่รวดเร็ว

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

เวลาดําเนินการ

การตัดสินใจ

เพื่อการติด

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

-

เอกสารอ้างอิง :

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

5.

6.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา... กลุ่ม อํานวยการ
ชื่องาน งานประสานงาน (ต่อ)
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดําเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทํางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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หมายเหตุ
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ในระดับต่างๆ
… - ... - ...

ผู้จัดทํา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>

<<ชื่อ นามสกุล>>
<<ตําแหน่ง>>
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1. ชื่องาน : งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามปฏิทินและแนวทางที่กําหนด
4. คําจํากัดความ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งตาม
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและ
กรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2546
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ และผู้รับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้ชัดเจน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทําประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ องค์กร สมาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
พิจารณาเสนอชื่อผู้แทน หน่วยงานละ 1 คน ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ 2 คน
5.5 ดําเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จากองค์กร สมาคม ผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาต ผู้แทนครุสภา เลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหน่วยละ 1 คน เว้นแต่ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มี 2 คน (เทศบาล 1 คน อบจ./อบต. 1 คน )
5.6 เสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5.7ดําเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน
14 คน ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกให้เหลือ 7 คนและแต่งตั้งเป็นกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
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5.9 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
เป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง
5.10 กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จะต้อง
ดําเนินการให้มีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนตําแหน่งที่วาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯ ข้อ 5 และข้อ 6
การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กร
สมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
และผู้แทนครู จํานวน 9 คน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ประกาศสรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯข้อ 5(1)

1. คณะกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน

2. เปิดรับการเสนอชื่อ

2. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้กรรมการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ 7
คน และแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
5. จัดประชุมเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม
6. ประกาศผลการสรรหากรรมการ

7. สพฐ. เสนอประธานกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งกรรมการ
9 คน

การสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามกฎกระทรวง ข้อ 2 (8)

จัดประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการ ทั้งหมด 17 คน เพื่อเลือก
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแต่งตั้งประธานกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์ สมาคม ผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับเลือกเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีให้
ผู้ทรงคุณวุฒิยื่นใบสมัครเป็นกรรมการได้)
7.3 ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
มาตรา 36
8.2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 16
8.3. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ
เลือกประธานและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
8.4. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2552

117
1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตามปฏิทินและแนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนด
4. คําจํากัดความ
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทน
บุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
การเตรียมการเลือกตั้ง
5.1.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.1.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.1.4 รับสมัคร จัดทําประกาศรับสมัคร วิธีการรับสมัคร ตรวจสอบและ
วินิจฉัยคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัว ปิดประกาศ ตามรายละเอียดและวิธีการ
ที่กําหนด
5.1.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.1.6 กําหนดหน่วยเลือกตั้ง
5.1.7 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
5.1.8 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดําเนินการเลือกตั้ง ถึง
บทบาท อํานาจหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กําหนด
5.1.9 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5.1.10 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.1.11 ประชาสัมพันธ์
5.1.12 รักษาความปลอดภัย
การดําเนินการในวันเลือกตั้ง
5.1.13 คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่กํากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดย ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง จัดให้มีการเปิดลงคะแนน เมื่อถึงเวลา
ปิดการลงคะแนน นับคะแนน ประกาศผลนับคะแนน
การดําเนินการหลังการเลือกตั้ง
5.1.14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินที่
กําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เตรียมการเลือกตั้ง

1.ศึกษาเอกสาร
2.วางแผน กําหนดปฏิทิน
3.จัดทําประกาศ
4.รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัตร
ประกาศรายชื่อ
5.จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
6.กําหนดหน่วยเลือกตั้ง
7.จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
8.ประชุมชี้แจง
9.ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง
10.จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
11.ประชาสัมพันธ์
12.รักษาความปลอดภัย

เตรียมการเลือกตั้ง

1.ตรวจสอบความเรียบร้อยหน่วย
เลือกตั้ง
2.เปิดการลงคะแนน
3.ปิดการลงคะแนน นับคะแนน
4.รายงานผลไป สพป./สพม.

เตรียมการเลือกตั้ง

รายงานผลการเลือกตั้งไปสํานักงาน ก.ค.ศ.
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5.2 การสรรหาอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.2 ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.2.3 แจ้งกรรมการสรรหาพิจารณาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทน
ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.2.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
แจ้งกรรมการสรรหาพิจารณา
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.
ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
และผู้ได้รับการเสนอชื่อ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับ
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกพร้อมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ
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5.3 การสรรหาอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทําหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.3.2 ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
5.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด
5.3.5 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.ตาม
แบบที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรับสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกพร้อมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ

122
5.4 การสรรหาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.4.1 ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
5.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทําหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.3 แจ้งคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็น
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.5 ประชุมคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด
5.4.6 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.ตาม
แบบที่กําหนด
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกพร้อมประวัติไปยัง
สํานักงาน ก.ค.ศ

123
7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ)
กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553
8.2. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.คก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2553
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1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ก.ค.ศ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดําเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามปฏิทินและแนวทางที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
กําหนด
4. คําจํากัดความ
“ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.”
หมายถึง ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
ข้าราชการครู และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.2 วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
5.3 จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กําหนดหน่วยเลือกตั้ง
5.6 จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดําเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาท
อํานาจหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กําหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.10 ประชาสัมพันธ์
5.11 รักษาความปลอดภัย
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
1.รับสมัคร
2.ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
3.ให้หมายเลข
ประจําตัวผู้สมัคร
4.ผู้แทน ผอ.
สพท.
5.ผู้แทน ขรก.

สพฐ.
ดําเนินการ
แจ้ง สพท.ให้
ดังนี้
ดําเนินการ
แจ้งให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งที่จะสมัครในแต่ละกลุ่ม
ไปสมัคร
ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจําเขต
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

ให้เขตเลือกตั้งรายงาน
ผล
จัดการเลือกตั้ง
นับคะแนนและรายงาน
ผล ไปยังเขตเลือกตั้ง
ตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําหน่วย
เลือกตั้ง
กําหนดหน่วยเลือกตั้ง

7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) กําหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณฺวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
8.3. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกําหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในใน อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2553

ประธาน กพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

เสนอประธาน กพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กําหนด

สพฐ

เอกสารอ้างอิง :
1. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ฯ………….
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

5

เลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่องาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร……………………………………….
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือก ตามปฏิทินที่ สพฐ. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ
สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา
1
คณะกรรมการฯ
กําหนด
ที่มีคุณภาพ
ดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขต ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุ่มอํานวยการ
ดําเนินการสรรหาและเลือก กพท.
2
พื้นที่การศึกษา
กําหนด
จัดทําประกาศผลการสรรหาเสนอประธาน
ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุ่มอํานวยการ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกเสนอ กพฐ.
3
กพฐ.พิจารณาแต่งตั้ง
กําหนด
จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตามปฏิทินที่ สพฐ.
กลุ่มอํานวยการ
กําหนด
4
เพื่อเลือกประธานฯ
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ

9. สรุปมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่
ผู้จัดทํา

:
:
:
:
:
:

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานประชาสัมพันธ์

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ
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1. ชื่องาน : งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบทั่วถึงกัน
3. ขอบเขตของงาน

ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทําข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คําจํากัดความ
“ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ
นโยบาย ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่องค์ความรู้และสื่อ
ประชาสัมพันธ์

“ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ
ใดๆ และไม่ว่า จะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ” หมายถึง สถานศึกษาหรือกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ” หมายถึง หน่วยงานองค์กร
ภาครั ฐ เอกชน และท้ องถิ่ น องค์ กรชุ มชน สถานประกอบการ สื่ อมวลชนและบุ คลากรที่
เกี่ยวข้อง
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่กิจการและผลงาน ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงาน
บริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง กับการกําหนดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.2 สํารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและ
ภายนอกองค์กร แล้วจัดทําทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์
5.3 จัดทําหลักเกณฑ์ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5.5 นําเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
5.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที
พิจารณาเลือกสื่อให้ตอบสนองจุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษาได้ทราบและนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์
5.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e- Network)
5.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์
5.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้ว
นําผลมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สํารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และ
จัดทําทะเบียน
จัดทําหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อ
ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ไม่ออนุนุมมัตัติ ิ
ไม่

นําเสนอหลักเกณฑ์
รูปแบบการประสานงาน
ให้ ผอ.สพป./ม.พิจารณา

อนุมัติ

รวบรวมข้อมูล/ประกาศเผยแพร่ขอ้ มูลเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และติดตามข่าวสาร

จัดบุคลากรผูร้ ับผิดชอบการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่าย
และนํามาพัฒนาปรับปรุง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุ่ม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

3

2

ลําดับที่
1

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

สํารวจข้อมูล/จัดทําทะเบียน
เครือข่าย/หลักเกณฑ์/รูปแบบการ
ประสานงานกับเครือข่าย

คณะทํางาน ศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สํารวจข้อมูลเครือข่าย จัดทําทะเบียน
เครือข่าย กําหนดหลักเกณฑ์
กําหนดรูปแบบการประสานงานกับ
เครือข่าย
นําเสนอหลักเกณฑ์รูปแบบการ
ประสานงานให้ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
อนุมัติ

รายละเอียดงาน
แต่งตั้งทํางานการเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง

- เจ้าหน้าที่
- ผอ.สพป. ผอ.สพม.

1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
- คณะทํางาน

- เจ้าหน้าที่
- คณะทํางาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

1 เดือน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

หมายเหตุ

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน

วัตถุประสงค์

9. สรุปมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ; งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.... กลุ่ม อํานวยการ

รหัสเอกสาร…………

ตรวจสอบประเมินผล
นํามาพัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมเสริม

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
การประสานงาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- ตรวจสอบประเมินผลการประสานงาน
เครือข่ายและนํามาพัฒนาปรับปรุง

- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ใน
หลายรูปแบบ

- กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ผู้รับผิดชอบการประสานงานกับกลุ่ม
เครือข่าย

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กจิ กรรมของ สพป./
ม.ที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายช่องทาง

มาตรฐานคุณภาพงาน

บุคลากรทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

8.

6.

5.

ลําดับที่

เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน

ชื่อกระบวนการ; งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
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1. ชื่องาน : งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชน
ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
การจัดทําข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
4. คําจํากัดความ
“ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง
ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการใดๆ และไม่ว่า จะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
“ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“คณะทํางาน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและผลงานอื่นๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.1แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมาย
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล
หน่วยงานและสาธารณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอื่น
5.1.3 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
สํานักงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์
และ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น
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5.1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ
5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานเขตฯ ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอื่นๆ
5.1.7 ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์
5.1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะๆ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จัดทําแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นําเสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบการ
ประสานงาน ให้ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ติดตามประเมินผล
การประชาสัมพันธ์
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5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และ
กระดานข่าว
5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
เอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส์
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ
5.2.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนง
และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน
5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ นําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์

จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

ไม่อนุมัติ

นําเสนอระบบ /รูปแบบการให้บริการ
และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้ ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอนุมัติ
อนุมัติ
มอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลาย

ตรวจสอบประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มกระดานข่าวในเว็ปบอร์ด
7.2 แบบฟอร์มการส่งข่าว
7.3 แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่าย
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7.4 โปรแกรมการรับ – ส่งข่าวทาง E-mail
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ
พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.

3

2

- จัดระบบ/รูปแบบการติดต่อ
ประสานงาน- จัดทําแผนประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

- ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร ทุกรูปแบบ
ผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสารและ
- วิเคราะห์ประเด็นข้อมูลข่าวสาร
วิเคราะห์ประเด็นข่าว แล้วเก็บ
- เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร
รวบรวมข้อมูล

จัดระบบ/รูปแบบ และจัดทํา
แผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

1 เดือน

- เครือข่าย
- เจ้าหน้าที่
- คณะทํางาน

- เจ้าหน้าที่
- คณะทํางาน

9. สรุปมาตรฐานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
- คณะทํางาน
1
- แต่งตั้งคณะทํางานศึกษา วิเคราะห์
1วัน
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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ติดตามประเมินผล

ดําเนินการประชาสัมพันธ์

ผอ. สพป./สพม.
พิจารณาอนุมัติ

- ติดตามตรวจสอบประเมินผล
การประชาสัมพันธ์แล้วนํามาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข

- นําเสนอแผนการประชาสัมพันธ์/
รูปแบบการประชาสัมพันธ์และผล
วิเคราะห์ประเด็นข้อมูลข่าวสารให้ ผอ.
สพป./สพม. พิจารณาอนุมัติ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ ตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ

- เจ้าหน้าที่
- เครือข่าย

- ผอ.สพป./สพม.

การตัดสินใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

ความเข้าใจที่ดีงามได้รับ คณะทํางาน
การสนับสนุนให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลงานของสพป./สพม.
เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านช่องทาง

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ลากรให้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8.

7.

6.

ชื่อกระบวนการ ; งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร…………
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
5.
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สําเนาที่

:
:
:
:

ผู้จัดทํา

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ
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1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายใน ส่วนราชการ พ.ศ. 2547
4. คําจํากัดความ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ
อํานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวิต
ทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น และไม่
ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภท
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้ทําข้อตกลงกับ
5.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการ
สนับสนุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแต่ละโครงการ
5.4 ประสานการดําเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดําเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข
ของแต่ละ
โครงการ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการ
ที่เข้าร่วม
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โครงการในแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ
พ.ศ. 2547
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการตามรายละเอียดที่กําหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ/แนว
ปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ประเภทต่าง ๆ
วางแผนการดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
จัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ

เห็นชอบ
เสนอ ผอ.สพป/สพม.
พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

ดําเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
ทุกขั้นตอน
ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลและรายงานผล
การดําเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคําขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.
2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง

สรุปผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ดําเนินงานในการจัดหรือให้บริการสวัสดิการ/
สวัสดิภาพและติดตามตรวจสอบรายละเอียดของ
เงื่อนไขของโครงการ

เสนอ ผอ.สพป/สพม
พิจารณา

วางแผนกําหนดรูปแบบ/ประชาสัมพันธ์

ข้าราชการครูและบุคลากร จนท.
ทางการศึกษามีความพึง
พอใจ
จนท.

ตามปฏิทินของ
แต่ละโครงการ

สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการและนําปัญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงพัฒนางาน

จนท.

จนท.

จนท.

ตามปฏิทินของ
แต่ละโครงการ

1 วัน

1 สัปดาห์

มีรูปแบบการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ถูกต้อง
ครบถ้วน

ประสานงาน และดําเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการสอดคล้องกับ
ระเบียบ

วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์
ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้
ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
เสนอผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 2.. ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง
คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

5.

4.

3.

2.

9. สรุปมาตรฐานงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่องาน : งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........ กลุ่มอํานวยการ
รหัสเอกสาร : ……………………………..
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ ได้รับสวัสดิการทีด่ ี เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกัน และมี
หลักประกันได้รับการสงเคราะห์ชว่ ยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีทสี่ มควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1.
ศึกษาระเบียบ เงื่อนไขและ แนวทางปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิการ
1 วัน
จนท.
ศึกษาระเบียบ / แนว
และสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
ปฏิบัติ เงื่อนไข
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คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการ 1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของ
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
2) วิเคราะห์และออกแบบระบบการรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และหรือหน่วยงานภายนอก
3) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้
4) นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ
5) รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) ประเมินและรายงานผลการจัดระบบการรับ – ส่ง
หนังสือราชการ
7) ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 2 1.2 งานการจัดทําหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กําหนดรูปแบบหนังสือราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน
โดยให้สอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ดําเนินการจัดทําหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
และเหมาะสมกับสภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยนําเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4) ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทําหนังสือ
ราชการ และปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 3 1.3 งานจัดเก็บหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท
2) วิเคราะห์หนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จแล้วเพื่อคัด
แยกการจัดเก็บหนังสือราชการตามประเภทและอายุ
ของเก็บของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการให้
สอดคล้องกับระเบียบ
4) จัดหาและพัฒนา Hardware Software และ
people ware ให้สามารถรองรับระบบการเก็บ
หนังสือราชการ
5) ดําเนินการจัดเก็บหนังสือราชการตามระเบียบที่
กําหนด
6) ดําเนินการตรวจสอบการจัดเก็บหนังสือราชการ
ทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปดําเนินการในขั้นตอน
การทําลายหนังสือราชการต่อไป

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากร

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่
4 1.4 งานการยืมหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
เรื่องการให้ยืมหนังสือราชการ
2) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือ
ราชการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตาม
ระเบียบที่กําหนด
3) จัดระบบการควบคุม ติดตาม การดําเนินการให้ยืม
หนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) การประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข
การดําเนินงานเป็นระยะ ๆ

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 5 1.5 งานการทําลายหนังสือ
การศึกษา
ราชการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การทําลายหนังสือราชการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
3) สํารวจหนังสือราชการที่จัดเก็บและมีอายุครบ
ตามระยะเวลาการจัดเก็บ โดยดําเนินการภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน
4) จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลาย
เพื่อเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ทําลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่
หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอทําความตกลงกับกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การทําลายหนังสือ
5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
1 งานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่ 6 1.5 งานการทําลายหนังสือ
การศึกษา
ราชการ(ต่อ)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ หรือ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ (แล้วแต่กรณี) แล้ว
ดําเนินการทําลายหนังสือราชการ ด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและเหมาะสม
7) ประเมินผลการดําเนินงานด้านการทําลายหนังสือ
ราชการและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การทําลายหนังสือ
5. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
2 งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
2.1งานรับ-ส่งงานในหน้าที่
ราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วิเคราะห์และจัดเตรียมแบบฟอร์ม บัญชี
การรับ – ส่งงานในหน้าที่ราชการ จัดส่งแบบฟอร์ม 3. ผอ./รอง ผอ.สํานักงานเขต
ให้ทุกกลุ่มเพื่อดําเนินการจัดทําบัญชีรับ – ส่งงานใน พื้นที่การศึกษาที่รับมอบส่งมอบงาน
หน้าที่ราชการ
3. ดําเนินการรวบรวมแบบฟอร์ม บัญชี การรับ
– ส่งงานในหน้าที่ราชการของแต่ละกลุ่มและจัดทํา
งบหน้าในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
4. เสนอรายละเอียด บัญชี การรับ – ส่งงานให้
ผู้ส่งมอบงานและผู้รับมอบงานในหน้าที่
5. จัดเก็บหลักฐานเอกสารในการรับ – ส่งงานใน
หน้าที่ ที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมอบให้ผู้ส่งมอบงาน
และผู้รับมอบงานไว้คนละ 1 ชุด และสําเนาเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานส่วนกลาง จํานวน 1 ชุด
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
2 งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
2.2 งานมอบหมายงานใน
หน้าที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คําสั่งมอบ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร
อํานาจ และภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางการศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
บุคลากรที่รับผิดชอบปฏิบัติ โดยต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรที่
มอบหมายให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม
3. รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงาน
รายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อจัดทําคําสั่งมอบหมาย
งานในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Work Instruction)
5. ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ของบุคลากรเป็นระยะ ๆ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
2

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ
งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร 1. ศึกษา วางแผนกําหนดแบบฟอร์มที่ใช้สําหรับการ
สํานักงานเขตพื้นที่
นัดหมาย การประชุม การปฏิบัติงานในรูปแบบอื่น
ๆ ให้สามารถตรวจสอบ รายงานรายละเอียดภารกิจ
การศึกษา
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. บันทึกรายละเอียดการนัดหมาย การมอบหมาย
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
และดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีมีภารกิจที่ต้อง
อํานวยความสะดวก
3.1 การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจที่ได้รับนัดหมายหรือที่ได้นัดหมายไว้
3.2 แจ้งผู้ที่ได้รับมอบภารกิจเพื่อร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณใน กรณีที่
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดย ประสาน
การยืมเงิน หรือดําเนินการเบิก – จ่าย แล้วแต่กรณี

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ

2 งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.4 นัดหมายพาหนะส่วนกลางกรณีต้อง
2.3 งานเลขานุการผู้บริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่
เดินทางโดยพาหนะส่วนกลหรือติดต่อประสานงานใน
กรณีที่ต้องเดินทางโดยพาหนะอื่น
การศึกษา(ต่อ)
4. กลั่นกรอง จัดลําดับความสําคัญของงาน เพื่อ
นําเสนอผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ติดต่อประสานงาน นัดหมายและปฏิบัติหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
รายงานต่อผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้แทนมอบหมาย

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ

2

งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนในการประชุมประชุมบุคลากรภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประชุมร่วมกับสถานศึกษา
2. จัดทําปฏิทินกําหนดวัน เวลา ในการประชุม
ตามปีปฏิทิน
3. ประสานกับทุกกล่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อรวบรวมรายละเอียดและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม
4. จัดทําหนังสือเชิญประชุม ประสานงานในการ
จัดสถานที่ประชุมจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
หรืออื่น ๆ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัน เวลา
สถานที่ในการประชุม

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4.ผอ./รองผอ./ผอ.กลุ่ม
5. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบฟอร์มการวิเคราะห์งาน
ที่

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ตามประกาศ ศธ

2

งานช่วยอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/ เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.4 งานการประชุมภายใน
5. ดําเนินการประชุม จดบันทึกการประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บันทึกมติที่ประชุมนํารายละเอียดจัดทํารายงาน
การประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อรับรอง
(ต่อ)
การประชุม
6. ประสานงานกับทุกกลุ่มในการติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เสนอผู้บริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ
7. ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินการ
จัดการประชุม เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สถานศึกษา
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ผอ./รองผอ./ผอ.กลุ่ม
5. สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สํารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ความต้องการในการปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ทํางาน
เพื่อให้เกิดความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็น
สถานที่ทํางานที่น่าดู น่าอยู่ น่าทํางาน
2.วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ (Master plan)
การจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตที่สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.และมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
3. ดําเนินการจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่วางแผน
ไว้ที่กําหนด
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
5. นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการ ลูกจ้างใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู้มีความรู้ในเรื่องการจัด
ภูมิทัศน์ของอาคารสถานที่

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่ 1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอใช้และ
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของทางราชการ
2. จัดทําหลักเกณฑ์ ข้อบังคับในการให้บริการ
อาคารสถานที่ของทางราชการ
3. จัดทําคําขอใช้อาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กําหนดไว้
4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแล การบํารุงรักษา
รวมถึงการให้บริการอาคารสถานที่ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรม 5 ส.
5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับ
ผู้รับบริการ
6. นําผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการทั้งข้าราชการ
ลูกจ้างในสํานักงานหรือ
บุคคลภายนอก

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
3 งานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม
3.3 งานรักษาความปลอดภัย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ยาม
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่แก้ไข 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพิ่มเติม
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการตามระเบียบ
3. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและประชุม ซักซ้อม
ชี้แจงสร้างความตระหนักใน เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงาน ความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จําเป็นสําหรับ
การรักษาความปลอดภัย
5. กําหนด มอบหมายงานในหน้าที่ โดยให้มีผล
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเอกสาร
บันทึกเป็นหลักฐาน
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ และประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.

4 งานยานพาหนะ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
งานยานพาหนะ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของ
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทางการศึกษา
2. จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการ
ควบคุม การบํารุงรักษา การให้บริการรวมทั้งการจัดทําเอกสารคู่มือ
ประจํารถ
3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้ง
การขอใช้น้ํามันส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้น้ํามันจากแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง
4. กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแล
บํารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ
5. กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและ
สอดคล้องกับระเบียบ กรณีขออนุญาตนําพาหนะส่วนกลางเก็บรักษา
นอกหน่วยงานต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน 2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้อง การศึกษา
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2. ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทํางาน
กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่ม
บริหารงานบุคคลดําเนินการด้านบุคลากร
4. ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถานศึกษาทราบ
5. ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการที่กําหนด

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน 5.1 งานจัดระบบ
และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงาน (ต่อ)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. วิจัย / ประเมินผล /รายงานผลการดําเนินงานตาม 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คณะกรรมการเขตพื้นที่
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน
การศึกษา
ราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็น
กลุ่มงานภายใน
7. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.2 งานพัฒนา
คุณภาพ
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
การให้บริการ
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตาม พันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. จัดช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุง
และเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ
รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน / เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้ว 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือ 2.ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
คู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน การศึกษา
ได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
7. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
8. สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
ข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.3 งานมาตรฐาน 1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขต
สํานักงานเขตพื้นที่ พื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ของกลุ่มใน
การศึกษา
พื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหาร
จัดการ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
4. กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self
Assessment Report :SAR) และผลผลิตที่ประสบผลสําเร็จ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.3 งานมาตรฐาน 7. นําผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report
สํานักงานเขตพื้นที่ :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
ย้อนกลับ (Feed back) และข้อมูลฐาน(Based Line Data)
การศึกษา (ต่อ)
พื้นที่การศึกษา
สําหรับการปรับปรุง /พัฒนา การบริหารจัดการมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.4 งานคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้ 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
คะแนนและค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)
การศึกษา
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัด
3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines)
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกําหนด
แนวทางการบรรลุเป้าหมายสําหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4. สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้
ความเข้าใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทาง
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPIs
Template)
5. ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท /ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ
งาน / เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.4 งานคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
(ต่อ)
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคล /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ 2. ข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษา
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด(ถ้ามี)
7. ผู้รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน
9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. /จังหวัด (ถ้ามี)
กําหนด
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
9. สรุป รายงานผล
10.จัดสรรเงินรางวัล

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.5 งานควบคุมภายใน
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา
การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนด
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนด
ปัจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน
3) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการใน
การป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํา
มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางระบบไว้

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.5 งานควบคุมภายใน
(ต่อ)
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
นํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจของงาน
7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตาม
มาตรการที่กําหนดและนําผลไปปรับปรุง แก้ไข
พัฒนางานให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
เป็นระยะ ๆ

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่
5.

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศธ.
5.6 งานพัฒนาคุณภาพ 1. จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และให้ความรู้
งานการจัดระบบบริหารงาน การ
ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนาคุณภาพบริหาร
การบริหารจัดการ
ควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
จัดการภาครัฐ แก่บุคลากรทุกคนในองค์การ
ภาครัฐ (PMQA)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและจัดทําแผนดําเนินการ จํานวน
2 คณะ คือ
2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee)
2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Working Team)
3. สร้างความเข้าใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรและประเมินองค์การ
ด้วยตนเอง 7 หมวด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. บุคลากรทุกคนในสังกัด
2. ทุกกลุ่มในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.6 งานพัฒนาคุณภาพ
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) (ต่อ)
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องต้นตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองค์การ
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ขององค์กร

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
5. งานการจัดระบบบริหารงาน การควบคุม 5.6 งานพัฒนาคุณภาพ
ภายใน และพัฒนาองค์กรสํานักงานเขต การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) (ต่อ)
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. ดําเนินการในข้อที่ 2 – 5 นําผลการจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนคือ
ลักษณะองค์กร และความท้าทายขององค์กร นําผล
การประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่การพัฒนา
องค์กรจุดเด่นสามารถดําเนินต่อไป จุดด้อย
ต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสู่การ
ปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป
7. กํากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
และทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ําเสมอ
8. ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหาร
องค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาสํารวจและกําหนดภารกิจทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดทําข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานการดําเนินงาน
ร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงาน
3. กําหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.1 งานสรรหาคณะกรรมการ 1) ศึกษากฎหมายและหลักเกณฑ์การสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับต่าง ๆ
เขตพืน้ ที่การศึกษา
2) จัดทําข้อมูลองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ประกอบิชาชีพครู มา
คมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา
3) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
4) ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา
5) ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.1 งานสรรหาคณะกรรมการ 6) ในกรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาว่างลงหรือ
พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการสรรหา
เขตพืน้ ที่การศึกษา (ต่อ)
ระดับต่าง ๆ
แทนตําแหน่งที่ว่างลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7) จัดทําประวัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
โดยละเอียดไว้ระบบข้อมูลสารสนเทศสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
ที่ บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.2 งานเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ระดับต่าง ๆ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
2) วางแผนและกําหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
3) จัดทําประกาศกําหนดรายละเอียดและวิธีการ
เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา
4) รับสมัคร จัดทําประกาศรับสมัคร วิธีการรับ
สมัคร ตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติ ประกาศ
รายชื่อและหมายเลขประจําตัว ปิดประกาศ ตาม
รายละเอียดและวิธีการที่กําหนดในข้อ 3 กรณีผู้แทน
ใน ก.ค.ศ. ดําเนินงานงานที่ ก.ค.ศ. กําหนด
5)จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.2 งานเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ระดับต่าง ๆ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา ใน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
(ต่อ)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6) กําหนดหน่วยเลือกตั้ง
7) จัดทําและจัดเตรียมคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
8) ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาท อํานาจหน้าที่
และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่กําหนด
9) ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
10) จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
11) ประชาสัมพันธ์
12) รักษาความปลอดภัย
งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ดําเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน 7.3 งานเลือกตั้งผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ระดับต่าง ๆ
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ ก.ค.ศ.ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตามที่ สํานักงาน
ก.ค.ศ. กําหนด
2) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาบุคคลที่
สมัครเป็นผู้แทน ก.ค.ศ. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากรรมการสรรหา ตามที่ ปฏิทินและแนวทาง
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนด
3) ประกาศรับสมัคร ผู้ประสงค์เป็นผู้แทน
อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ตามแบบที่กําหนด
4) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน
อ.ก.ค.ศ.ตามแบบที่กําหนด
5) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
7. งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการใน
ระดับต่าง ๆ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3 งานเลือกตั้งผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. (ต่อ)
7.4 งานเลือกตั้งและสรรหา
คณะกรรมและกรรมการอื่น ๆ

6) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือจํานวน 2 คน
7) จัดทําบัญชีราบชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อม
ประวัติการศึกษา อบรม ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ.
ตามแบบที่กําหนด
การคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การเลือกตั้งหรือ
การสรรหาคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
อื่นๆให้เป็นไปตามแนวทาง วิธีการที่กําหนด

1. สํานักงาน ก.ค.ศ./คุรุสภา/
สพฐ.
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด
4. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. สถานศึกษา
6. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
8. งานประชาสัมพันธ์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

งาน/เรื่อง
1. งานการสร้างเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก) การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
2. จัดทําหลักเกณฑ์ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือข่ายฯ
3. สํารวจรวบรวมข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดย
ใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
4. รวบรวมเสนอ ผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้รับทราบ
5. ประกาศกําหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน
องค์กร
6. จัดทําทะเบียนเครือข่ายฯ
7. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

1. นักประชาสัมพันธ์ สพป./
สพม.
2. กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา/
สถานศึกษา
3. ครู/บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

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

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก) การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร
1. สํารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กรทุกแขนง
2. ประสานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก
3. จัดทําประกาศกําหนดเครือข่าย
4. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
5. จัดทําทะเบียนเครือข่าย
6. ประเมินผลและรายงานผล

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

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
8 งานการประชาสัมพันธ์
8.2 งานเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารและผลงาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปยังเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
4) กําหนดรูปแบบ /ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลตาม
ความเหมาะสม
5) คัดกรองข่าวสารข้อมูลก่อนนําเสนอทางเครือข่าย
6) จัดทําทะเบียนและคลังข้อมูลข่าวสารสําหรับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
8) ติดตาม ประเมินผล รายงานผล การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา
2. กลุ่มบุคคลผู้สนใจ
3. นักประชาสัมพันธ์
4. ผู้บริหารสถานศึกษา
5. สถานศึกษา
6. สมาคม องค์กรชุมชน
เอกชน สถาบันและสถาน
ประกอบการฯ

คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตารางการวิเคราะห์งาน
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตามประกาศ ศธ.
งาน/เรื่อง
9. งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
งานสวัสดิการและ
บุคลากรทางการศึกษา
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการ/สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
2. วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงานในการ
จัดสวัสดิการ/สวัสดิภาพให้เหมาะสม
3. วางแผนการดําเนินงานในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจ
ในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแต่ละโครงการ
5. ประสานการดําเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. ดําเนินการให้บริการด้านสวัสดิการ/สวัสดิภาพตาม
แนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
7. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
8) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการ

บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษา
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. สถานศึกษา
4. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พ .ศ.2546
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
11. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
13. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538
และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541
14. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.2547
15. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2525 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
17. ระเบียบการตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. 2551
18. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549
20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553

21. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
22. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
24. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
25. มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
…………………………………………………………

รายชื่อคณะทํางาน
ที่ปรึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อํานวยการสํานัก/กลุ่ม/หน่วย
ผู้เชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

คณะทํางานกลุ่มอํานวยการประกอบด้วย
1. นายอนันต์ พันนึก

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. นายประพันธ์ สุดโต
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
3. นางสุดาพร ปานกลิ่น
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
4. นางฐิติมา แก้วนิรัตน์
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
5. นายสมชัย เติมสิรินันท์
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
6. นางอนงค์ พูลสง่า
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
7. นายบรรจง ศรีตะ
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
8. นางสุจิณล์ฎา คุยลําเจียม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
9. นางสมัย เทวฤทธิ์
สํานักอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. นางประสารศรี สุนทรวิจารณ์ สํานักอํานวยการ
คณะทํางาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. นางภัทรกันย์ พิมเสนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
คณะทํางานและเลขานุการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

คณะทํางานพิจารณาเอกสาร
1. นายอนันต์ พันนึก
2. นางอนงค์ พูลสง่า
3. นางสุดาพร ปานกลิ่น
4. นายศิวกร รัติโชติ

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางานจัดทําเอกสาร
1. นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประธานคณะทํางาน

2. นายดํารงค์ พลโภชน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองประธานคณะทํางาน

3. นายวีระศักดิ์ เจริญสุข

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

4. นางกัลยา แซ่ลิ่ม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

5. นางปุณฑริกา พันธุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

7. นางสาวนฤมล แก้วสุรพล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

8. นายศิวกร รัติโชติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

9. นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

10.นายประสิทธิ์ ทํากันหา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

11.นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

