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ค าน า 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหดดหห้มีการแบ่งเขต
พ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหดดหห้มีส าดักงาดเขตพ้ดที่การศึกษาประถมศึกษา จ าดวด 183 เขต และส าดักงาดเขต
พ้ืดที่มัธยมศึกษา จ าดวด 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วดราชการ
ภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วดราชการภายหด  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่
มัธยมศึกษาเป็ด 7 กลุ่ม และเพ่ือหห้การปฏิบัติงาด ส าดักงาดเขตพ้ืดที่มัธยมศึกษาเป็ดไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี การพัฒดาระบบการปฏิบัติงาด เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐาดการปฏิบัติงาด 
ส าดักงาดคณะกรรมการการศึกษาขั้ดพ้ืดฐาด จึงได้จัดท า คู่มือการปฏิบัติงาดของอ าดวยการ ขึ้ด 

ส าหรับ คู่มือปฏิบัติงาดฉบับดี้ มีรายละเอียดของกระบวดงาดและคู่มือขั้ดตอด การปฏิบัติงาด
ของกลุ่มอ าดวยการซึ่งได้จาการวิเคราะห์อ าดาจ หด้าที่ ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยการ
แบ่งส่วดราชการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบด้วย งาดสารบรรณส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษา งาดช่วยอ าดวยการ  งาดอาคารสถาดที่และสิ่งแวดล้อม งาดยาดพาหดะ  งาดการ
จัดระบบบริหารส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา งาดประสาดงาด  งาดการสรรหากรรมการและ
อดุกรรมการ งาดประชาสัมพัดธ์  งาดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และงาดอ่ืดๆที่
ได้รับมอบหมาย 

หวังเป็ดอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงาดกลุ่มอ าดวยการฉบับดี้  และสามารถด าไปหช้เป็ดคู่มือหดการ
ปฏิบัติงาดเพื่อพัฒดาคุณภาพและมาตรฐาดงาดที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มอ าดวยการได้ 
   
 

       กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
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กลุ่มอ านวยการ 
แนวคิด 

งาดอ าดวยการของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา เป็ดงาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ  การประสาดงาดและหห้บริการ สดับสดุด ส่งเสริม หห้กลุ่มภารกิจและงาดต่างๆหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเดิดงาดตามบทบาทภารกิจอ าดาจ หด้าที ่ได้อย่างเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบดพ้ืดฐาดของความถูกต้องและโปร่งหส ตลอดจดสดับสดุดและหห้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่หช้หดการจัดการศึกษาแก่สถาดศึกษา
เพ่ือหห้สถาดศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒดาคุณภาพการหห้บริการของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

เป็ดไปตามมาตรฐาดส าดักงาด 
2. เพ่ือหห้บริการ สดับสดุด ส่งเสริม ประสาดงาด อ าดวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาเป็ดไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐาด 

3. เพ่ือหห้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืดที่
การศึกษาและสถาดศึกษาหดสังกัดต่อสาธารณชด ก่อหห้เกิดความรู้ ความเข้าหจการด าเดิดงาด เกิดความ
เลื่อมหสและศรัทธา และหห้การสดับสดุดการจัดการศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมและสดับสดุดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา หดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษา 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
1. งานสารบรรณ 

1.1. งาดรับ-ส่งหดังสือราชการ 
1.2  งาดการจัดท าหดังสือราชการ  

  1.3  งาดจัดเก็บหดังสือราชการ  
  1.4  งาดการยมืหดังสือราชการ  
  1.5  งาดการท าลายหดังสือราชการ 

2.   งานช่วยอ านวยการ 
 2.1  งาดรับ-ส่งงาดหดหด้าที่ราชการ 
 2.2  งาดมอบหมายหด้าที่การงาด 
 2.3  งาดเลขาดุการผู้บริหารส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
 2.4  งาดประชุมภายหดส าดักงาด 
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3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 3.1  งาดปรับปรุง  พัฒดาอาคารสถาดที่และสิ่งแวดล้อม 
 3.2  งาดบริการอาคารสถาดที่ 
 3.3  งาดรักษาความปลอดภัย 
4.  งานยานพาหนะ 
5.  งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.1  งาดจัดระบบบริหาร 
5.2  งาดพัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
5.3  งาดมาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
5.4  งาดค ารับรองปฏิบัติราชการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
5.5  งาดควบคุมภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
5.6  งาดพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.  งานประสานงาน    
          7.  งานประชาสัมพันธ์ 
  7.1  งาดสร้างเครือข่ายประชาสัมพัดธ์ 
  7.2  งาดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาด 
 8.  งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
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งานช่วยอ านวยการ 

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

งานยานพาหนะ 

งานการจัดระบบบริหาร 

1.  งาดรับ-ส่งหดังสือราชการ 
2   งาดการจัดท าหดังสือราชการ 
3   งาดจัดเก็บหดังสือราชการ 
4   งาดการยืมหดังสือราชการ 
5   งาดการท าลายหดังสือราชการ 
 

1. งาดรับส่งงาดหดหด้าท่ีราชการ 
2. งาดมอบหมายหด้าที่การงาด 
3. งาดเลขาดุการผู้บริหารส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

4. งาดประชุมภายหดส าดักงาด 
 

1. งาดปรับปรุงและพัฒดาอาคารสถาดท่ี 
    และสิ่งแวดล้อม 
2. งาดบริการอาคารสถาดท่ี 
3. งาดรักษาความปลอดภัย 
 

1. งาดจัดระบบบรหิาร 
2.  งาดพัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
3.  งาดมาตรฐาดส าดักงาดเขตพืด้ท่ีการศึกษา 
4.  งาดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
5.  งาดควบคุมภายหด 
6.  งาดพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
  
 

ขอบข่ายภารกิจงานตามอ านาจหน้าที่ 
กลุ่มอ านวยการ 

งานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

งานยานพาหนะ 
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งานการประสานงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. งาดการสร้างเครือข่ายประชาสัมพัดธ์ 
 2. งาดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาด 
 

ขอบข่ายภารกิจงานตามอ านาจหนา้ที ่

กลุ่มอ านวยการ (ต่อ) 

งานการประสานงานภายในและภายนอกส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานสารบรรณ 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

____________________________________________________________________________ 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็ดคู่มือประกอบการปฏิบัติงาดสารบรรณของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา หห้มี
มาตรฐาดและถือปฏิบัติเป็ดไปหดแดวทางเดียวกัด 

2. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมการด าเดิดงาดตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดท าหดังสือ การเก็บรักษา การยืม 
และการท าลายหดังสือราชการของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา และกลุ่มอ าดวยการ  

3. ค าจ ากัดความ 
 “เจ้าหด้าที่” หมายถึง เจ้าหด้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหด้าที่ธุรการ เจ้าพดักงาดธุรการ  
 “ส าดักงาด” หมายถึง ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา รองผู้อ าดวยการ

ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา และผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ 
 “เอกสารลับ”หมายถึง  เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 “กลุ่ม” หมายถึง -  กลุ่มอ าดวยการ  
   -  กลุ่มบริหารงาดบุคคล 
   -  กลุ่มดโยบายและแผด 
   -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   -  กลุ่มดิเทศ ติดตาม และประเมิดผลการจัดการศึกษา     
   -  กลุ่มบริหารงาดการเงิดและสิดทรัพย์ 
   -  กลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด 
 “หด่วย”  หมายถึง   หด่วยตรวจสอบภายหด 
 “เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
 “ผอ.กลุ่ม.” หมายถึง ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ
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5. ขั้ดตอดการปฏิบัติงาด 
5.1    งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 
       5.1.1 งานรับหนังสือราชการ 

  (1) เจ้าหด้าที่รับหดังสือราชการ/เอกสารจากหด่วยงาดของรฐัและเอกชด สว่ดราชการ
ภายดอก และบุคคลทัว่ไป 
         (2) ตรวจสอบความถูกต้องของหดังสือราชการ/เอกสาร 

- กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืดเจ้าของหด่วยงาด 

- กรณีถูกต้อง ด าเสดอเพ่ือด าเดิดการโดยเสดอหห้หัวหด้ากลุ่มงาด
บริหารทั่วไป วิเคราะห์เดื้อหาเพ่ือจ าแดกประเภทเอกสารหห้เจ้าหด้าที่
ธุรการทุกคดลงทะเบียดรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอดิกส์ 

- จัดส่งหห้กลุ่ม/หด่วย ต่างๆ   

- หัวหด้ากลุ่มงาด  ด าเสดอผู้บริหาร /ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษา 

- กรณีเป็ดหดังสือลับ ดายทะเบียดหดังสือลับ ลงทะเบียดรับหดังสือ
แล้วด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

- เจ้าหด้าที่ธุรการบัดทึกค าสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อ าดวยการส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษา 

- ส่งเรื่องหห้  กลุ่ม / หด่วย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   (3) หห้บริการและติดตามเรื่องทะเบียดหดังสือรับ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
    

  7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  7.1 ทะเบียดรับหดังสือราชการ 
  7.1 ทะเบียดรับเอกสารลับ   
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       5.1.2 การส่งหนังสือราชการ 

       (1) เจ้าหด้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหดังสือที่กลุ่ม/หด่วย 
ต่างๆ ส่งมาเพ่ือออกเลขที่หดังสือ 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หดังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย/
รายละเอียดอ่ืด 

หด่วยงาด
เจ้าของเรื่อง 

รองผอ.เสพท. พิจารณา
ระบุกลุ่มที่รับผิดชอบ 

ผอ.กลุ่มพิจารณาระบุ
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

ลงทะเบียดรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอดิกส์ 

ไม่สามารถระบุกลุ่มผู้รับผิดชอบ 

ถูกต้อง (กรณีหดังสือลับ) 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง  (กรณีหดังสือปกติ) 

ส่งเรื่องหห้กลุ่ม 
ที่รับผิดชอบ 

ถูกต้อง  (กรณีหดังสือปกติ) 
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  (2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืดเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หด่วย 
       (3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง ด าหดังสือออกเลขท่ี โดยระบบสารบรรณ 
                   อิเล็กทรอดิกส์และประทับตราชื่อผู้ลงดาม 
       (4) แสกดส าเดาหดังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอดิกส์เก็บไว้หดแผ่ด Disk file 
       (5) ส่งส าเดาคืดเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หด่วย 
       (6) ส่งหดังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอดิกส์ 
       (7) บริการตอบค าถาม/ค้ดหาค าถามทะเบียดหดังสือส่งออก 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
7.  แบบฟอร์มที่ใช ้

  7.1  ทะเบียดส่งหดังสือราชการ 
  7.1  ทะเบียดส่งเอกสารลับ   
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  
   
 
 
 
 
 

กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง 

ออกเลขท่ีหดังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอดิกส์ 

เก็บส าเดาหดังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอดิกส์
หรือสแกดเก็บไว้หดรูปแผ่ดซีดี) 

ส่งหดังสือราชการ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หดังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือ
ออกเลขท่ีหดังสือ/การลงดาม

และประทับตราผู้ลงดาม 
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สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน : การรับหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์   1.  เพื่อหห้การปฏิบัติต่อหดังสือราชการเป็ดไปอยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
                    2.  เพื่อหห้การรับหดังสือราชการเป็ดไปอย่างมรีะบบ 

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

 
 
 

เจ้าหด้าท่ีตรวจสอบหดังสือราชการเบื้องต้ด ว่าเป็ดหดังสือ
ราชการปะเภทหด มาจากบคุคล สว่ดราชการหด มีสิ่งทีส่่งมาด้วย
หรือไม ่

5  ดาที ความถูกต้องหดการรับ
เอกสาร 

จดท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2. 
 

 
 
 

กรณีหดังสือปกติ รองผอ. สพท. จ าแดก หดังสือราชการตาม 
ภาระงาดของกลุ่มต่างๆ 
กรณีหดังสือลับ ผอ. สพท. จ าแดก หดังสือราชการตาม ภาระ
งาดของกลุ่มต่างๆ 

10 ดาที/เรื่อง ความถูกต้องหดการแยก
หดังสือแต่ละประเภท 

รองผอ.สพท 
ผอ.สพท 

 

3. 
 

 เจ้าหด้าท่ี บัดทึกข้อมูล ลงทะเบียดหดังสือเข้าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอดิกส ์

5 ดาที/เรื่อง  จดท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

4. 
 

 
 
 

เสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพืด้ท่ีการศึกษาพิจารณา กรณี
หดังสือราชการดั้ดก้ าก่ึงกัดระหว่างงาดของกลุ่มต่างๆ 

10  ดาที  จดท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 จดท.ส่งงาดหห้กลุ่มงาดท่ีรับผิดชอบ 5 ดาที 
 
 

ความถูกต้องหดการมอบ
งาดหห้ปฏิบัต ิ

จดท. 
ธุรการกลุม่ 

 

เอกสารอ้างอิง :  
1.   ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีวา่ด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 

ค า    อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสดุกระบวดงาด                    กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ                     การตัดสิดหจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด   
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า(ถ้าไม่จบภายหด 1หด้า) 

 ตรวจสอบหดังสือ 

จ าแดกหดังสือราชการ 

ลงทะเบียด 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

ส่งมอบงาดหห้
ผู้รับผิดชอบ 
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5.1.2 การส่งหนังสอืราชการ 
       (1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถกูต้องของหนงัสอืที่กลุม่/หนว่ย ตา่งๆ    
     สง่มาเพื่อออกเลขที่หนงัสอื  
       (2) กรณีตรวจแล้วไมถ่กูต้อง สง่คืนเจ้าของเร่ือง กลุม่/หนว่ย 
       (3) กรณีตรวจแล้วถกูต้อง น าหนงัสอืออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณ 
                   อิเลก็ทรอนิกส์และประทบัตราช่ือผู้ลงนาม 
       (4) แสกนส าเนาหนงัสอืลงเคร่ืองด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์เก็บไว้ในแผน่ Disk file 
       (5) สง่ส าเนาคืนเจ้าของเร่ือง กลุม่/หนว่ย 
       (6) สง่หนงัสอืราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
       (7) บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนงัสอืสง่ออก 
6. Flow Chart การปฏิบัตงิาน 

 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1  ทะเบียนสง่หนงัสอืราชการ 
  7.1  ทะเบียนสง่เอกสารลบั   
 
8. เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง  
  8.1  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง 

ออกเลขท่ีหดังสือส่งด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอดิกส์ 

เก็บส าเดาหดังสือ 1 ฉบับ (หรือโดย
เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอดิกส์
หรือสแกดเก็บไว้หดรูปแผ่ดซีดี) 

ส่งหดังสือราชการ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของ
หดังสือที่กลุ่มต่าง ๆ ส่งมาเพ่ือ
ออกเลขที่หดังสือ/การลงดาม

และประทับตราผู้ลงดาม 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ชื่องาน การส่งหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุม่.อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
                      ๑.  เพื่อให้การปฏิบตัิตอ่หนงัสอืราชการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพรวดเร็วถกูต้อง 
                      ๒.  เพื่อให้การสง่หนงัสอืราชการเป็นไปอยา่งมีระบบ 
ล าดับที่ ผังขัน้ตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

-เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถกูต้อง 
ของหนงัสอืที่กลุม่/หนว่ยตา่งๆสง่มาเพื่อออกเลขที ่
หนงัสอื 
-ตรวจสอบกลัน่กรองหนงัสอืราชการท่ีจดัท าขึน้เพื่อสง่ไปยงั
บคุคลหรือหนว่ยงานก่อนสง่ 

1  นาที หนงัสอืราชการมีความ
ถกูต้อง 

จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

2. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหนงัสอืสง่ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 5 นาท ี มีหลกัฐานทะเบียนสง่
ถกูต้องเป็นปัจจบุนั 

จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

3. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่สง่หนงัสอืราชการส าเนาคูฉ่บบัให้เจ้าของเร่ืองเดิม
และเก็บไว้สารบรรณกลาง 
 

1 นาท ี มีส าเนาคูฉ่บบัไว้
ตรวจสอบได้อยา่งรวดเร็ว 

จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

4. 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่สง่หนงัสอืราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

1  นาที สง่ทนัตามก าหนดเวลา จนท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

เอกสารอ้างอิง :  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 
ค า   อธิบายสัญลกัษณ์ผังขัน้ตอน               จดุเร่ิมต้นหรือสิน้สดุกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏิบตัิ                  การตดัสนิใจ            ทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน                 
     จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งหน้า(ถ้าไมจ่บภายใน 1หน้า) 

ตรวจสอบหดังสือ 
กลั่ดกรอง 

ลงทะเบียดหดังสือส่ง 

ส่งส าเดาคู่ฉบับ 

   ส่งหดังสือราชการ 
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        5.2  งานการจัดท าหนังสือราชการ 
       5.2.1  ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหด้าที่ด าเดิดการร่างหดังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
หดังสือรูปแบบหดังสือหดระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยการด าระบบเทคโดโลยีมาประยุกต์หช้หดการจัดพิมพ์หดังสือ 
      5.2.2  จัดพิมพ์หดังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหดดไว้ จ าดวด 3 ฉบับ เพ่ือ
จัดเก็บส าเดาไว้ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ  สารบรรณกลาง 1  ฉบบั  ต้ดฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
      5.2.3  ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหด้าที่ของเรื่องรับงาดที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือ
ตรวจสอบ  ความถูกต้อง  ถ้าไม่ถูกต้องหห้ด าเดิดการแก้ไข  ถ้าถูกต้องแล้วหห้เสดอ เพ่ือพิจารณาลง
ดามตามล าดับขั้ด 
      5.2.4  ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาลงดามหดังสือราชการแล้ว      
สารบรรณกลางท าการออกเลขที่หดังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอดิกส์/เลขที่ค าสั่ง แล้วแต่
กรณีและส่งคู่ฉบับคืดเจ้าของเรื่อง  

15 
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6. Flow Chart การ
ปฏิบัติงาน

 
    7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  7.1  แบบฟอร์มหดังสือราชการภายดอก 
  7.2  แบบฟอร์มหดังสือราชการภายหด 
  7.3  แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   

ร่าง/โต้ตอบหดังสือ
ตามรูปแบบหดังสือ
ที่ระเบียบก าหดดไว้ 

จัดพิมพ์หดังสือตามรูปแบบที่ร่าง 
จ าดวด 3 ฉบับ(หรับเก็บไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง  
1 ฉบับจริง 1 ฉบับ) 

ตรวจทาด/ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหดังสือที่จัดพิมพ์ 

ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ. 
พิจารณา 

ผอ.เขตฯ ลงดาม 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สารบรรณกลาง 
ออกเลขหดังสือส่ง 

ถูกต้อง 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน : การจัดท าหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
                 1.  เพื่อหห้การปฏิบตัิต่อหดังสือราชการเป็ดไปอย่างมปีระสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   
                 2.  เพื่อหห้การจัดท าหดังสือราชการเป็ดไปอย่างถูกตอ้งตามระเบียบ 

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

 
 
 

-เจ้าหด้าท่ีด าเดิดการร่างหดังสือและจัดพมิพ์ตามรูปแบบหดังสือ
หดระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

45 ดาที ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท าหดังสือได้ถูกต้อง 

จดท. 
ธุรการกลุม่ 

 

2. 
 

 
 
 

- เจ้าหด้าท่ีผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่ม รองผอ.สพป./สพม. ตรวจสอบ  
ความถกูต้อง   

15  ดาที ความถูกต้องของหดังสือ
ราชการ 

จดท. 
ธุรการ 

 

3.  
 
 

ผอ.สพป/ สพม.พิจารณาลงดามหดังสือราชการที่จัดท า 10 ดาที  จดท.ธุรการ  

4.. 
 

 
 
 

-จดท.ออกเลขท่ีหดังสือส่ง /ค าสั่ง ท่ีจัดท าขึ้ดและผอ.สพป./สพ
ม. ที่ผ่าดการลงดาม 
 

10 ดาที ความถูกต้องของการจัดท า
หดังสือราชการ 

จดท. 
สารบรรณ
กลาง 

 

5. 
 

 
 

- มีการติดตาม ประเมิดการจัดท าหดังสือราชการ ทุกๆสัปดาห ์  ผอ. กลุ่ม  
 
 

เอกสารอ้างอิง :  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ 
      ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน                 จุดเริ่มต้ดหรือสิด้สุดกระบวดงาด                    กิจกรรมงาดหรือการปฏิบตัิ                       การตัดสิดหจ               ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด    
       จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า(ถ้าไม่จบภายหด ๑หด้า) 

ด าเดิดการร่าง/จดัพิมพ์ 
หดังสือราชการ 

ตรวจสอบหนงัสอืราชการ 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

ออกเลขที่หนงัสอื/ค าสัง่ 

ติดตาม 
ประเมิดผล 
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5.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก ่
   1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ  ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของเร่ืองโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ  ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   2.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
   3.  การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า  

อายุการเก็บหนังสือ 
    โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  เว้นแต ่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเ ร่ืองจะค้นได้จากที่อ่ืน  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี 
    หนังสือที่เป็นเร่ืองธรรมดาซ่ึงไม่มีความส าคัญ  และเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าให้
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  1 ปี 
    หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลกัฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
    หนังสือทีเ่กี่ยวกับประวัติศาสตร์  หรือเร่ืองท่ีต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้
ตลอดไป 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
   7.1  ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 
   7.2  ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
   7.3   ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- จัดท าแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/เรื่อง 
- ท าดัชดีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ 
 

กรณีจดัเก็บหดังสือระหว่างปฏิบตั ิ กรณีจดัเก็บหดังสือเมื่อปฏิบตัิเสรจ็
แล้ว 

- จัดท าแฟ้มจัดเก็บแยกตามประเภท/
เรื่อง 
- ท าดัชดีแฟ้มตามเรื่องที่จัดเก็บ 
- เอกสารทั่วไปเก็บรักษาไว้เพ่ือการ
อ้างอิงอย่างด้อย 1 ปี 
- เอกสารด้าดการเงิดเก็บรักษาไว้ไม่
ด้อยกว่า 10 ปี 
 

ตรวจสอบเอกสารที่ครบก าหดด
ระยะเวลาการจัดเก็บเพ่ือจัดท า
บัญชีขออดุญาตท าลายหดังสือ
หรือส่งต่อกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติแล้วแต่กรณี 
 

- คัดแยกประเภท     
ของหดังสือที่จัดเก็บ 
- จัดท าทะเบียดการ
จัดเก็บหดังสือ 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน การเก็บหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์: 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   
                   2.  เพ่ือให้การเก็บหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบสารบรรณ ว่าด้วยการเก็บหนังสือ
ราชการ แต่ละประเภท 

1 วัน ความถูกต้องในการปฏิบัติ
ในการจัดเก็บ 

จนท. 
ธุรการกลุ่ม 

 

2. 
 

 
 
 

-ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท 
 
 

1  วัน ได้รูปแบบการจัดเก็บ
หนังสือราชการที่
เหมาะสม 

ผอ.กลุ่ม 
รอง ผอ.
สพป./สพม. 

 

3. 
 

 
 
 

-จัดหาและพัฒนา hardware software และ people ware
เพ่ือรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ 

30  วัน ความเพียงพอและความ
เหมาะสมในการใช้งาน 

จนท./จนท.
พัสด ุ

 

4. 
 

 
 
 

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบในการจัดหาและพัฒนาสื่อ 
ครุภัณฑ์และบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

30  นาที  จนท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 
 

- จัดแยกประเภท หมวดหมู่หนังสือที่จัดเก็บ 
-จนท.บันทึกรายการหนังสือราชการหนังสือที่จัดเก็บ 

1 วัน มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จนท. 
ธุรการกลุ่ม 

 

6. 
 

 
 

-ด าเนินการจัดเก็บหนังสือแต่ละประเภทตามอายุการเก็บและ
รูปแบบที่จัดเก็บ 

1 วัน ความถูกต้องในการ
จัดเก็บ 

จนท. 
ธุรการกลุ่ม 

 

เอกสารอ้างอิง : 1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
ค า  อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสดุกระบวนงาน            กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ             การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    
     จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

     ศึกษาระเบียบ 
     งาดสารบรรณ 

ออกแบบระบบการเก็บหดังสือราชการ 

จัดหาและพัฒดา 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

บัดทึกการจัดเก็บหดังสือ 

จัดเก็บหดังสือ 
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5.3 งานการยืมหนังสือราชการ 

  การยืมหนังสือราชการเป็นการยมืหนังสือที่ส่งเกบ็แล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้  
5.4.1 ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเร่ืองท่ียืมนั้นจะ 
น าไปใช้ในราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 
5.4.2   เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
   5.4.3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 
   5.4.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สั่งการ 
   5.4.5 ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 
   5.4.6 เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคมุ/หลักฐานขอยมื 
หมายเหตุ  

1) กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกองขึ้นไป 

2) กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับแผนกขึน้ไป 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 แบบขอยืมหนังสือราชการ 
  7.2 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

- จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
หห้ยืมหดังสือ 
- ท าทะเบียดการยืมเอกสาร / 
หดังสือ 
 

ผู้ขอยืมกรอกรายละเอียดหดเอกสารการ 
ขอยืมและลงดามขอยืม 

ผอ.สพป./สพม 
อดุมัติหห้ยืม 

รอง ผอ.สพป/
สพมพิจารณา 

- ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร/หดังสือที่ขอ
ยืม 

-บนัทกึรายละเอียดการ
ให้ยืมเอกสาร/หนงัสอื 
- บนัทกึรายละเอียดการ
สง่คืนเอกสาร/   
   หนงัสอืที่ยืม 
 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน การยืมหนังสือราชการ สพท. …………....……………กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์:1.  เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง   
                  2.  เพ่ือให้การยืมหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบและหลกัเกณฑ ์
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

-ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการยืมหนังสือราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- แจ้งเวียนประชาสมัพันธ์ให้ผู้เกีย่วข้องรับทราบ 

 มีแนวปฏิบัติการยืม
หนังสือที่ชัดเจน 

ผอ.กลุ่ม 
รอง ผอ.
สพป./ม. 

 

2.  
 

-เจ้าหน้าที/่ผู้รับผิดชอบตรวจรายละเอียด หลักฐานการยืม
หนังสือราชการ และของผู้ยืมหนงัสือราชการเบ้ืองต้น  

5  นาที หลักฐานการขอยืมมี
ความถูกต้อง 

จนท.  

3. 
 

 -ผอ.กลุ่ม/รอง.ผอ.สพป./สพม.กลั่นกรองการขอยมืหนังสือ
ราชการ 

10 นาท ี การยืมหนังสือมีความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

ผอ.กลุ่ม,รอง
ผอ.สพป./สพ
ม. 

 

4. 
 

 
 

-ผอ.สพป./สพม. พิจารณาการอนุญาตการขอยืมหนังสือ
ราชการของบุคคล,ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

30  นาที  จนท. 
ธุรการ 

 

5. 
 

 
 

-จนท.ลงทะเบียนให้ยืมหนังสือราชการไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการ
ตรวจสอบและการคืนหนังสือราชการ 

5 นาท ี มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จนท. 
ธุรการกลุ่ม 

 

6. 
 

 
 
 

-แจ้งและส่งมอบหนังสือราชการให้บุคคล,ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นๆท่ีขอยมื 

5  นาที ความพึงพอใจของผู้ขอ
ยืมหนังสือ 

จนท. 
ธุรการกลุ่ม 

 

เอกสารอ้างอิง : 1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
     อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสดุกระบวนงาน               กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสินใจ              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   
      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า 

ก าหดด หลักเกณฑ ์
แดวปฏิบัต ิ

ตรวจสอบหลักฐาด 

กลั่ดกรองก่อดเสดอการพจิารณา 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

บัดทึกหลักฐาด 

ส่งมอบหดังสือหห้ผู้ยมื 

24 
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5.4 งานการท าลายหนังสือราชการ 

      5.5.1 ภายใน 60 วัน (สิ้นปปีฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจ
หนังสือและจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย ตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส ารวจหนังสือเพ่ือท าลายควรท าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง)  
5.5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือ ตามค าสั่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2367/2546 เร่ือง การมอบอ านาจการท าลายหนังสือ ปกตปิระกอบด้วย 
ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ต้ังแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย คณะกรรมการท าลายหนังสือ มี
หน้าท่ีดังนี้ 
     1)  พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลาย ตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
      2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา 
      3)  กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเร่ืองใดควรท าลาย ให้กรอก
เคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในชอ่งการพิจารณา 
     4)  เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
5.5.3 จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลาย เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
     1)  ถ้าเห็นว่าเร่ืองใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 
              2)  ถ้าเห็นว่าเร่ืองใดควรท าลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ 
5.5.4 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลายให้กองจดหมาย 
เหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอ
ท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว 
5.5.5 กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับ 
แต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาได้ส่งเร่ือง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ท าลายหนังสือได้ 
5.5.6 ด าเนินการท าลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษ 
กระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วน าเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

5.5.7 เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

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

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายหดังสือ 

คัดแยกประเภทหดังสือที่
ครบอายุการจัดเก็บ 

จัดท าบัญชีและรายละเอียด
หดังสือที่จะท าลาย 

ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณาอดุมัติ 

- ด าเนินการท าลาย
หนงัสอื 
- รายงานผลการท าลาย
หนงัสอื 
 

เห็ดชอบ 

ไม่เห็ดชอบ/ แก้ไข 

คณะกรรมการพิจารณา
รายละเอียดหดบัญชี
หดังสือที่จะท าลาย 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน : การท าลายหนังสือราชการ สพท. ................... กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน 
                    1.   เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
                    2.  เพ่ือให้การท าลายหนังสือราชการเป็นไปตามระเบียบ 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

- เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือราชการประจ าปี 
อย่างน้อย 3 คน ให้ผอ.สพป./สพม. ลงนามแต่งต้ัง 

1  วัน ได้คณะกรรมการท าลาย
หนังสือที่สอดคล้องตาม
ระเบียบ 

จนท.  

2. 
 

 
 
 

-จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลาย 
-ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอท าลาย 

30 วัน ความถูกต้องของบัญชี
รายชื่อหนังสือที่ขอ
ท าลาย 

จนท.  

3. 
 

 
 

-คณะกรรมการ กลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอ
อนุญาตท าลาย 

5 วัน ความถูกต้องของรายชื่อ
หนังสือที่ขออนุญาต
ท าลาย 

คณะกรรม 
การฯ/ 

 

4. 
 

 
 

-ผอ.สพป./สพม. หรือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ(แล้วแต่กรณี)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

60  วัน  ผอ.สพป./สพ
ม. 

 

5. 
 

 
 
 

-คณะกรรมการท าลายหนังสือด าเนินการตามผลการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจ และท าลายหนังสอืราชการโดยวิธีการที่
เหมาะสม 

1 วัน การท าลายหนังสือถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ 

คณะกรรม 
การท าลาย
หนังสือ 

 

6. 
 

 
 

-รายงานผลการท าลายหนังสือราชการให้ผู้บริหารหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน มีหลักฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จนท.กลุ่ม
อ านวยการ 

 

เอกสารอ้างอิง :  1.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม  
ค า  อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสดุกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ            ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
      จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท าบัญชีหดังสือ 

คณะกรรมการพิจารณา 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

ด าเดิดการท าลายหดังสือ 

รายงาดผล 
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        งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________ 
                1. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือหห้การรับส่งงาดหดหด้าที่ราชการเป็ดไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ครบถ้วด  มีความโปร่งหส และงาดหดหด้าที่มีความเรียบร้อย  สามารถบริหารต่อเดื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงาดสามารถทราบเกี่ยวกับงาดที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ  
และยังไม่ได้ปฏิบัติ  และมีหลักฐาดการรับส่งงาดที่ถูกต้องตามระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วย 
การรับส่งงาดหดหด้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
    2. ขอบเขตของงาน 
                         ครอบคลุมการด าเดิดงาดเกี่ยวกับการรับส่งงาดหดหด้าที่ ระหว่างผู้อ าดวยการ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาได้รับค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหด่ง ณ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาอ่ืด กับ 
ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่ย้ายมาด ารงต าแหด่ง หรือผู้รักษาราชการแทด
ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  
               3. ค าจ ากัดความ 
      “เจ้าหด้าที่”       หมายถึง  เจ้าหด้าที่ท่ีปฏิบัติงาดหดแต่ละกลุ่มหดส าดักงาด            
                                                     เขตพ้ืดที่การศึกษา 
       “ผู้อ าดวยการกลุ่ม” หมายถึง  ผู้อ าดวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม 

      “ผู้ส่งมอบงาด”      หมายถึง  ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่ย้ายไป   
      “ผู้รับมอบงาด”      หมายถึง  ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่ย้ายมา 
                                           ด ารงต าแหด่งหหม่ 

             5.   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1 เจ้าหด้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงาดหดหด้าที่ราชการ จ าดวด 3 
ชุด 
     5.2 เจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบด าเดิดการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่ง
งาดหดหด้าที่ ตามภาระงาดตามกลุ่มงาดที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย 
  5.3 เจ้าหด้าที่เสดอหห้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงาดลงดามหดบัญชีการรับส่งมอบงาด
หดหด้าที่ 
  5.4 เจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐาดการรับส่งงาดหดหด้าที่ที่ลง
ดามแล้ว จ าดวด 1 ชุด และส่งมอบหห้ผู้รับ-ส่งงาดเก็บไว้เป็ดหลักฐาดคดละ 1 ชุด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ส ารวจและกรอกรายละเอียด  หด
บัญชีการรับส่งงาดหดหด้าที่และ
จัดท ารายละเอียดงาดหดหด้าที่ตาม
กลุ่มงาดหดบัญชีรับส่งงาดหดหด้าที่ 
จ าดวด  3  ชุด 
 

- เก็บเอกสารหลักฐาดที่ผู้ส่งมอบและ
ผู้รับมอบงาดที่ลงดามแล้ว จ าดวด 1 
ชุด  
- ส่งมอบเอกสารหลักฐาดที่ลงดาม
แล้วหห้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงาดเก็บ
ไว้เป็ดหลักฐาดคดละ 1 ชุด 
 

เจ้าหด้าที่ เสดอหห้ผู้ส่งมอบและผู้รับ
มอบ  ลงดาม 

ผู้ส่งมอบงาด-ผู้รับมอบ
งาดลงดามหดบัญชี    

การรับมอบส่งมอบงาด
หดหด้าที่ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

           แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงาดหดหด้าที่ 
   

  8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                     8.1 ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการรับส่งงาดหดหด้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
  8.2  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

8.3  พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
8.4  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่ดดิด  พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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9 . สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน      งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………กลุ่ม อ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์
          เพื่อหห้การรับส่งงาดหดหด้าท่ีราชการเป็ดไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วด  มีความโปร่งหส และงาดหดหด้าท่ีมีความเรียบร้อย  สามารถบริหารต่อเดื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงาดสามารถ
ทราบเกี่ยวกับงาดท่ีปฏิบตัิเสร็จแลว้ อยู่ระหว่างการปฏิบัติ  และยังไม่ได้ปฏิบัติ  และมีหลักฐาดการรับส่งงาดท่ีถูกต้องตามระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วย การรับส่งงาดหดหด้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524 

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

 
 

เจ้าหด้าท่ีผูร้ับผดิชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงาดหด
หด้าท่ี 

 
120 ดาที 

 จดท.  

2. 
 

 
 

เจ้าหด้าท่ีแตล่ะคดหดแตล่ะกลุ่มกรอกรายละเอียดงาดหดหด้าท่ีที่
รับผิดชอบหดบัญชีการรับส่งงาดหดหด้าท่ี 
 

 
1 วัด 

 จดท. 
 

 

3. 
 

 
 
 

เจ้าหด้าท่ีผูร้ับผดิชอบรวบรวม /ตรวจสอบรายละเอียดบัญชี   
การรับส่งงาดของแต่ละกลุม่เป็ดภาพรวมของส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษา 

 
1 วัด 

การรับ-ส่งงาดหดหด้าท่ี
ราชการถูกต้องครบถ้วด 
ตามระเบียบ 

จดท. 
 

 

4. 
 

 
 

ผู้รับงาดและผูส้่งงาด(ผอ.สพป./สพม.ที่ย้ายไป) และผูร้ับงาด 
(ผอ.สพป./สพม. ที่ย้ายมาหหม่) ลงดามหดบัญชีรับ-ส่งงาดหด
หด้าท่ี 

 
1 วัด 

 ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

5. 
 

 
 

เจ้าหด้าท่ีผูร้ับผดิชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงาดหดหด้าท่ี        
ที่ลงดามแล้วหหผู้้รับงาด-ผู้ส่งงาดเก็บไว้เป็ดหลักฐาดคดละ 1 ชุด 

 
5 ดาที 

การบริหารจัดการด าเดิด
ไปอย่างต่อเดื่องมี
ประสิทธิภาพ 

จดท.  

6.  เจ้าหด้าท่ีกลุม่อ าดวยการจดัเก็บบญัชีการรับส่งงาด เอกสารและ
หลักฐาดการรับส่งงาดท่ีลงดามแลว้ไว้เป็ดหลักฐาดของส าดักงาด
เขตพื้ดท่ีการศึกษา 

 
5 ดาที 

มีหลักฐาดการรับ-ส่งงาดท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ 

จดท. 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง :    1. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการับส่งงาดหดหด้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524        2. พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม                                    
                        3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                      4. พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่ดดิด  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

จัดเตรียมแบบฟอร์ม
การรับส่งงาด 

กรอกรายละเอียดหดบัญชีการรับสง่งาดตาม
ภาระงาด 

ผู้รับผู้ส่งงาดหดหด้าท่ี 
ลงดาม 

รวบรวมรายละเอียดบัญชีการรับสง่งาด 

ส่งมอบบัญชีการับส่งงาดท่ีลงดาม
แล้ว 

จัดเก็บเอกสารการรับส่งงาด 
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         งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 29 
________________________________________________________________ 
    1. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือหห้งาด/ ภารกิจ ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจด 
      2. เพ่ือหห้การบริหารจัดการและการด าเดิดงาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ด าเดิดไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความพึง
พอหจหด      การปฏิบัติงาดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2. ขอบเขตของงาน 
       ครอบคลุมการด าเดิดงาดเกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งมอบหมายหด้าที่การงาดหด
ภาพรวมของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา การเก็บรักษาค าสั่งมอบหมายงาดหดหด้าที่ 
    3. ค าจ ากัดความ 
                       “ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                                                               ประถมศึกษาและส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                                                               มัธยมศึกษา 
                        “เจ้าหด้าที”่ หมายถึง   เจ้าหด้าที่กลุ่มงาดหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                        “ผู้อ าดวยการกลุ่ม” หมายถึง    ผู้อ าดวยการกลุ่มหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่ 
                                                                  การศึกษา 
               5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      5.1 เจ้าหด้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงาดรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพ่ือ
จัดท าค าสั่งมอบหมายงาดหดภาพรวมของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
         5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงาดของแต่ละบุคคล 
      5.3 เสดอผู้อ าดวยการกลุ่มพิจารณา เพ่ือเสดอรองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาพิจารณา 
      5.4 ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาพิจารณาลงดามหดค าสั่งมอบหมาย
งาดหดหด้าที่ 
      5.5 เจ้าหด้าที่ส่งมอบค าสั่งมอบหมายงาดหดหด้าที่หห้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาดและมอบหมายหห้เจ้าหด้าที่ท่ีรับผิดชอบตามค าสั่งด าเดิดการต่อไป 
      5.6 เจ้าหด้าที่เก็บค าสั่งไว้เป็ดหลักฐาดการมอบหมายงาดและการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

เจ้าหด้าที่กลุ่ม
จัดท ารายละเอียด
งาดหดหด้าที่ของ
แต่ละคดหดกลุ่ม 
 

- รวบรวมรายละเอียดงาดหดหด้าที่
ของแต่ละคดหดแต่ละกลุ่มท่ีได้จัดท า
ส่งมาเพ่ือจัดท าเป็ดภาพรวมของ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดหดค าสั่งมอบหมายงาด 
 

ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

รอง ผอ.สพป./สพม 
พิจารณา 

ถูกต้อง 
ถูกต้อง 

แก้ไข 
ไม่ถูกต้อง 

- ส่งมอบค าสั่งหห้แต่ละกลุ่ม 
- จัดเก็บค าสั่งไว้เป็ดหลักฐาดและ 
   การติดตามผลการปฏิบัติงาด 

ผอ.แต่ละกลุ่ม 
- ส่งมอบค าสั่งหห้เจ้าหด้าที่หดกลุ่ม 
- แต่ละกลุ่มจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาด 
- เจ้าหด้าที่จัดเก็บค าสั่งไว้เป็ดหลักฐาด
และการติดตามผลการปฏิบัติงาด 
 

ผอ.กลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดค าสั่งมอบหมายงาด 

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบความ
ถูกต้องรายละเอียด
งาดหดหด้าที่ของแต่
ละคดหดกลุ่ม 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

         7.1 ค าสั่งมอบหมายงาดหดหด้าที่ 
 7.2 แบบมอบหมายงาดหดหด้าที่ 
 

  8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  8.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ดดิด พ.ศ. 2534  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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9 . สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน        งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………กลุ่ม อ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้งาน/ ภารกิจ ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามีผู้ รับผิดชอบที่ชดัเจน 
  2. เพื่อหห้การบริหารจัดการและการด าเดิดงาดของส าดักงาดเขตพ้ืดท่ีการศึกษาด าเดิดไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความพึง 
                       พอหจหดการปฏิบัติงาดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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

 
 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมรายละเอยีดงาดหดหด้าที่ของแต่ละคดหดกลุ่ม
ที่จัดส่งมาเพื่อจัดท าเป็ดภาพรวมของส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษา 

 
1 วัด 

คู่มือการปฏิบตัิงาดส าดักงาด
เขตพื้ดท่ีการศึกษา 

 
เจ้าหด้าท่ี 

 

2. 
 

 
 

เจ้าหด้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดหดร่างค าสั่ง
มอบหมายงาดหดหด้าท่ี 

 
1 วัด 

 เจ้าหด้าที่/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

3. 
 

 
 

ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการเสดอรองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขต
พื้ดที่การศึกษาพิจารณาเบื้องต้ด 

 
15 ดาที 

 ผอ.กลุ่ม/รอง
ผอ.สพป./ 

สพม. 

 

4. 
 

 
 

ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาพิจารณาลงดามหด
ค าสั่งมอบหมายงาดหดหด้าท่ี 

 
1 วัด 

 ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

5. 
 

 
 

เจ้าหด้าท่ีกลุม่อ าดวยการส่งมอบค าสั่งหห้แต่ละกลุม่เพื่อจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาดและมอบหห้เจา้หด้าท่ีที่รับผดิชอบด าเดิดการ 

 
1 วัด 

 เจ้าหด้าท่ี
กลุ่ม/ผอ.กลุม่ 

 

6. 
 

 
 

เจ้าหด้าท่ีสารบรรณกลางจัดเก็บค าสั่งมอบหมายงาดไว้เป็ด
หลักฐาดส่วดกลางของส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาเพื่อการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาด 

 
5 ดาที 

 เจ้าหด้าท่ี/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   2.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                     3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ดดิด พ.ศ. 2545  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

อธ  อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด            กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัติ              การตัดสิดหจ            ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด  จุดเชื่อมต่อระหว่างหด้า(ถ้าไม่จบภายหด 1ห 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
มอบหมายงาดแต่ละกลุ่ม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณาลง
ดาม 

ส่งมอบค าสั่งมอบหมายงาด 

จัดเก็บค าสั่ง 

เสดอรอง ผอ.พิจารณา 
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  งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________ 
      1. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสาดงาดและสดับสดุดการบริหารจัดการของผู้อ าดวยการส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาหห้เป็ดไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทัดสมัยและทัดต่อ
เหตุการณ์ 

  2. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมกระบวดการตั้งแต่รับเรื่องมาด าเดิดการ ตรวจสอบกลั่ดกรองความถูกต้อง  
และประสาดงาดหห้ถูกต้องเรียบร้อยก่อดด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
พิจารณาสั่งการ  และบัดทึกข้อวิดิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืดหด่วยงาดเจ้าของเรื่องและ
หด่วยงาดที่เกี่ยวข้อง 

. ค าจ ากัดความ 
                “ผู้บริหาร”      หมายถึง    ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา และ 
         รองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                “ เลขาดุการ”   หมายถึง    ผู้ปฏิบัติงาดเพื่อประสาดงาดและอ าดวยความสะดวก 
                                                       หห้แก่ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและ 
                                                       รองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                “หดังสือภายหด” หมายถึง    หดังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ หดส าดักงาด 
                                                   เขตพ้ืดที่การศึกษา 
                  “ หดังสือภายดอก”  หมายถึง  หดังสือราชการที่มาจากสถาดศึกษา กระทรวง  กรม 
                                                         และหด่วยงาดอ่ืด ที่เกี่ยวข้อง 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          5.1   เลขาดุการลงทะเบียดรับเอกสาร 
     5.1.1   หดกรณีเลขาดุการของผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
ลงทะเบียดรับเอกสารจากสารบรรณกลาง  โดยแยกประเภทเป็ดหดังสือราชการทั่วไปและหดังสือ
ราชการลับ(หดังสือภายดอก)  และหด่วยงาดภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา(หดังสือภายหด) 
      5.1.2   หดกรณีเลขาดุการของรองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
ลงทะเบียดรับเอกสารจากกลุ่ม หดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา (หดังสือภายหด) 
          5.2   เลขาดุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เดื้อหาพร้อมทั้ง 
การตรวจสอบและการประสาดงาดกับหด่วยงาดที่เกี่ยวข้อง  จัดล าดับความส าคัญของงาดหดเบื้องต้ด
ก่อดด าเสดอผู้บริหาร 
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          5.3    เลขาดุการด าเสดอเอกสารต่อผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา / รอง
ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
       5.3.1   กรณีหดังสือภายหด / หดังสือภายดอก ด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษา  หากเห็ดชอบหห้ด าเดิดการต่อหดข้อ 5.4   หากไม่เห็ดชอบหห้เลขาดุการส่งคืด
เจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง 
       5.3.2   กรณีหดังสือภายหดของกลุ่มท่ีรองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาได้รับมอบอ าดาจหห้ก ากับดูแล  หห้เสดอรองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเพ่ือ
พิจารณา   
หากเห็ดชอบหห้ด าเดิดการต่อหดข้อ  
    5.4  หากไม่เห็ดชอบหห้เลขาดุการส่งคืดเจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหาก
ดอกเหดือจากอ าดาจการอดุมัติหห้ผ่าดเรื่องไปยังผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
          5.4    เลขาดุการบัดทึกค าวิดิจฉัยสั่งการของผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษา /รองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  เพ่ือหช้หดการตรวจสอบและติดตามงาด
ก่อดส่งเรื่องออก 
          5.5    เลขาดุการด าเดิดการตามค าวิดิจฉัยสั่งการ กรณีท่ีผู้บริหารมอบหมายหห้
เลขาดุการด าเดิดการเอง 
          5.6   ส่งหดังสือคืดหด่วยงาด/กลุ่ม เพื่อหห้เจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบด าเดิดการตามค าสั่ง
ต่อไป 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

รับเอกสาร 

เลขาดุการของ ผอ.ส าดักงาดเขตฯ 
- ลงทะเบียดรับเอกสารเข้า 
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้ด 
- ปฏิบัติงาดตามที่ผู้บริหาร 
   มอบหมาย 

หดังสือจากหด่วยงาด
ภายดอก 
หดังสือจากหด่วยงาด
ภายหด เลขาดุการของรอง ผอ.

ส าดักงาดเขตฯ 
- รับเอกสารจากกลุ่ม 
- ลงทะเบียดรับเอกสาร
เข้า 
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้ด 
- ปฏิบัติงาดตามที่ผู้บริหาร
มอบหมาย 

เริ่มต้ด 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม 
- แจ้งเจ้าหด้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องปรับปรุง 

พิจารณาสั่งการ 

เลขาดุการ 
- บัดทึกค าวิดิจฉัยสั่งการก่อดส่งเรื่อง
ออก 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ดอกเหดืออ าดาจสั่งการของ     
รอง ผอ. 

ผู้บริหาร / ผอ.กลุ่ม 
- แจ้งเจ้าหด้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ด าเดิดการตามค าสั่ง 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
                7.1  แบบฟอร์มตารางการดัดหมาย 
       7.2   บัญชีรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายหห้ปฏิบัติงาดตามดัดหมาย 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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9 . สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน :   งาดเลขาดุการผู้บริหารส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา……………กลุ่ม อ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อประสาดงาดและสดับสดดุการบริหารจัดการของผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาหหเ้ป็ดไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกดิความคล่องตัว ทัดสมยัและทัดต่อเหตุการณ์ 

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

 
 

เลขาดุการลงทะเบียดรับเอกสารจากสารบรรณกลางและ
หด่วยงาดภายหดส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษา 

5 ดาที/เรื่อง  เลขาดุการ  

2. 
 

 
 
 

แยกประเภทหดังสือราชการทั่วไป และหดังสือราชการลับ
(หดังสือภายดอก)และหด่วยงาดภายหดส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษา(หดังสือภายหด) 

 
5 ดาที/เรื่อง 

  
เลขาดุการ 

 

3. 
 

 
 
 

ตรวจสอบและวเิคราะห์ความถูกตอ้งของเดื้อหา จัดระบบ
เอกสาร จดัล าดับความส าคญัของงาดหดเบื้องต้ดก่อดเสดอ
ผู้บริหารส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศกึษา 
 

 
5 ดาที/เรื่อง 

ภารกิจของหด่วยงาด
เกิดผลสมัฤทธ์ิรวดเร็ว 

 

 
เลขาดุการ 

 

4. 
 

 
 

พิจารณาวิดิจฉัยสั่งการ/อดุมตัิ/ลงดาม 5 ดาที/เรื่อง การปฏิบัตริาชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/แดวปฏิบัต ิ

 

ผู้บริหาร 
 

 

5. 
 

 
 
 

บัดทึกค าวิดิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อหช้หดการตรวจสอบและ
ติดตามงาดก่อดส่งเรื่องออกหห้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 
5 ดาที/เรื่อง 

มีข้อมูลหด 
การประสาดงาดและการ
บริหารจดัการ 
 

 
เลขาดุการ 

 

6. 
 

 
 
 
 
 

ประสาดแจ้งเจ้าหด้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง   
ด าเดิดการตามค าสั่ง และตามดด้หมายที่สั่งการ 

 
5 ดาที/เรื่อง 

การบริหารเป็ดไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว 
สะดวก  

ผู้บริหาร/ผอ.
กลุ่ม/เลขาฯ 

 
 
 
 

อกสารอ้างอิง : ระเบยีบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

ลงทะเบียด
รับเอกสาร 

แยกประเภทหดังสือ 

ผอ.พิจารณาสั่งการ 

บัดทึกค าวิดิจฉัยสั่งการ 

ด าเดิดการตามค าสั่ง 

วิเคราะหเ์ดื้อหา
ตรวจสอบความถูกต้อง 
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  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________ 
    1. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือหห้การประชุมของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเป็ดไปด้วยความเรียบร้อย
และ  มีประสิทธิภาพ 
 2. ขอบเขตของงาน 
        ครอบคลุมการด าเดิดงาดที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม  เชิญประชุม 
การจัดเตรียมสถาดที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิด การจัดท ามติที่ประชุม รายงาดการประชุม การออก
ค าสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงาดการประชุม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง และค าสั่ง/ประกาศลงหดแผ่ดบัดทึกข้อมูล(CD) 
    3. ค าจ ากัดความ 
                       “ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                                                               ประถมศึกษาและส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                                                                มัธยมศึกษา 
                       “เจ้าหด้าที่”  หมายถึง   ผู้อ าดวยการกลุ่มและเจ้าหด้าที่กลุ่มงาด 
                                                                หดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                       “การประชุมภายหด” หมายถึง   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
                                                    การศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุม 
                                                    ผู้บริหารสถาดศึกษาหดสังกัดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

    5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

              5.1 เจ้าหด้าที่ประสาดงาดกับกลุ่มต่าง ๆ หห้จัดส่งวาระการประชุมภายหดเวลาที่
ก าหดด (ก่อดการประชุม 2 สัปดาห์) 
        5.2 เจ้าหด้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็ด และผลการด าเดิดงาดของส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้ดฉบับระเบียบวาระการประชุม 
              5.3 เจ้าหด้าที่จัดท าหดังสือเชิญประชุมพร้อมต้ดฉบับระเบียบวาระการประชุม
เสดอ ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการพิจารณา และด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
พิจารณา   
              5.4 ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาหห้ความเห็ดชอบระเบียบวาระ       
การประชุมและลงดามหดหดังสือเชิญประชุม 

41 
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             5.5 เจ้าหด้าที่จัดท าหดังสือเชิญประชุมเสดอผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ เชิญ
ผู้บริหารสถาดศึกษาและผู้อ าดวยการกลุ่ม 

              5.6 เจ้าหด้าที่ด าต้ดฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดท า
ส าเดาและตรวจสอบความถูกต้อง 

              5.7 เจ้าหด้าที่จัดส่งหดังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระหห้แก่ผู้บริหาร
สถาดศึกษาและผู้อ าดวยการกลุ่ม (ก่อดการประชุม 1 สัปดาห์) 

              5.8 เจ้าหด้าที่ประสาดผู้บริหารสถาดศึกษาและผู้อ าดวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืดยัด
การเข้าร่วมประชุม (ก่อดการประชุม 1-2 วัด) 

              5.9 เจ้าหด้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม  ดังดี้ 
                    5.9.1 จัดท า power point เพ่ือด าเสดอระหว่างการประชุม 
           5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ 
           5.9.3 เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
           5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหดะ 
           5.9.5 เตรียมหบเซ็ดชื่อเข้าประชุม 
           5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
             5.10 เจ้าหด้าที่ด าเดิดการหดวัดประชุม 
          5.10.1 จัดห้องประชุม 
          5.10.2 อ าดวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
          5.10.3 จดบัดทึกการประชุม/บัดทึกเทปการประชุม 
             5.11 เจ้าหด้าที่ด าเดิดการถอดเทปบัดทึกการประชุมและจัดพิมพ์ 
             5.12 เจ้าหด้าที่จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วดั) และจัดท ารายงาดการประชุม 

 (2 สัปดาห์) และค าสั่ง/ประกาศส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา และเสดอตามขั้ดตอด ดังดี้ 
          5.12.1 ด าเสดอผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการพิจารณาเสดอรองผู้อ าดวยการ

กลุ่มหดฐาดะเลขาดุการ 
          5.12.2 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาตรวจมติ / รายงาดการประชุม / ค าสั่ง

และประกาศส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและหห้ความเห็ดชอบ 
          5.12.3 เจ้าหด้าที่รับเรื่องคืดแก้ไข เสดอผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ

ด าเสดอรองผู้อ าดวยการและผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาพิจารณา 
                    5.12.4 ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาพิจารณาลงดามหดมติย่อ / 
รายงาดการประชุม 

                (1)  มติที่ประชุมโดยย่อ 
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          - แจ้งเวียดมติที่ประชุมโดยย่อหห้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ 
(ภายหด 7 วัด) และรวบรวมความเห็ดของผู้เข้าประชุมที่ขอหห้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสดอผู้อ าดวยการ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเพ่ือแก้หดรายงาดการประชุม 

          - แจ้งเวียดมติที่ประชุมโดยย่อหห้กลุ่มต่าง ๆ หดส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาเพ่ือด าเดิดการหดส่วดที่เกี่ยวข้อง 

 
            (2)  รายงาดการประชุม 
              เจ้าหด้าที่จัดท ารายงาดการประชุมเป็ดวาระการประชุมเพ่ือ

เสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดผู้อ าดวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถาดศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาหห้การ
รับรองหดการประชุมครั้งต่อไป 

            (3)  ค าสั่งและประกาศส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
              เสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาลงดามแล้ว

ด าเดิดการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเดิดการต่อไป 
       5.13 เจ้าหด้าที่ด าเดิดการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เก่ียวข้อง มติที่

ประชุมโดยย่อ รายงาดการประชุม ค าสั่งและประกาศต้ดฉบับหดแฟ้มและส าเดาหดรูปแผ่ดบัดทึก
ข้อมูล (CD) 
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   6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

เจ้าหด้าที่ 
- จัดท าหดังสือเชิญประชุมพร้อมเสดอต้ดฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม 

ผอ.กลุ่มพิจารณา 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 

เจ้าหด้าที่ 
- ส่งต้ดฉบับหห้ฝ่ายผลิตจัดท าส าเดาวาระการประชุม 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปเล่มและติดดัชดีวาระ 

A 

เห็ดชอบ 

- ประสาดงาดกับกลุม่ต่าง ๆ           
เพื่อหห้จัดส่งวาระการประชุมภายหดเวลาที่
ก าหดด 
- รวบรวมวาระข้อมูลประเด็ดที่กลุม่ต่าง ๆ 
เสดอ / ตรวจสอบความถูกต้องและจัดท า
ต้ดฉบับระเบียบวาระการประชุม 

ไม่เห็ดชอบ 
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เจ้าหด้าที่ 
- ส่งหดังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม 
- ประสาดเพื่อยืดยัดการเข้าร่วมประชุม 
 

เจ้าหด้าที่ 
- เตรียมการก่อดการประชุม 
 

เจ้าหด้าที่ 
- อ าดวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
- บัดทึกการประชุม / บัดทึกเทป 
 

เจ้าหด้าที่ 
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์ 
 

เจ้าหด้าที่ 
- จัดท ามติท่ีประชุมโดยย่อ/รายงาดการประชุม /ค าสั่ง / 
ประกาศ 

เสดอรอง ผอ.หห้ความเห็ดชอบ 

B 

เสดอ ผอ.เขตหห้ความเห็ดชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 
เห็ดชอบ 

A 
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 7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 7.1   แบบฟอร์มติดตามงาด 
  7.2   แดวปฏิบัต ิ
 7.3  หดังสือเชิญประชุม 

เสดอผอ.สพป./สพม.หห้ความเห็ดชอบ 

เจ้าหด้าที่ 
- แจ้งเวียดผู้เข้าประชุมรับรอง
มต ิ
- แจ้งเวียดมติที่ประชุมหห้กลุ่ม
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ืด าเดิดการ
ต่อไป 

เจ้าหด้าที่ 
- จัดท าวาระการประชุมครั้ง
ต่อไปเพ่ือรับรองรายงาดการ
ประชุม 

เจ้าหด้าที่ 
- จัดท าค าสั่ง / ประกาศตามมติ 
ที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุมแจ้ง
ความเห็ดเกี่ยวกับมติ 

เจ้าหด้าที่ 
แจ้งเวียดค าสั่ง/ประกาศหห้
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเดิดการต่อไป 
 

ผอ.กลุ่มพิจารณา 

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา 

ประธาดที่ประชุม
พิจารณา 

แก้ไข 

เห็ดชอบ 

แก้ไข 

แก้ไข 

เห็ดชอบ 

เห็ดชอบ 

เห็ดชอบ 

เห็ดชอบ 
กรณีมติที่ประชุมโดยย่อ 

กรณีรายงาดการประชุม 
กรณีค าสั่ง/ประกาศ 

แก้ไข 

จัดเก็บม/ีรายงาด/
ค าสั่ง/ประกาศหด
รูปของแฟ้ม/CD 

B 
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 7.4  ต้ดฉบับระเบียบวาระการประชุม 
 7.5  แบบฟอร์มเซ็ดชื่อเข้าประชุม 
 7.6  มติที่ประชุมโดยย่อ 
 7.7  รายงาดการประชุม 
 7.8  แบบฟอร์มค าสั่ง / ประกาศ 
 7.9  แบบฟอร์มแจ้งความเห็ดเกี่ยวกับมติที่ประชุม 

   
              8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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9 . สรุปมาตรฐานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ………กลุม่ อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์: เพื่อหห้การประชุมของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาเป็ดไปด้วยความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

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

 
 
 

ประสาดกับกลุ่มต่าง ๆเพื่อจัดส่งวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเดิดงาดตามมตทิี่ประชุมเพื่อจัดท าเป็ดวาระ
การประชุม 

 
1 วัด 

ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดประโยชด์
ต่อราชการและการติดตาม

งาด 

เจ้าหด้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

2. 
 

 
 

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ  ตรวจสอบและจัดท า
ต้ดฉบับระเบียบวาระการประชุม 

 
2 วัด 

 เจ้าหด้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

3. 
 

 
 
 

จัดท าหดังสือเชิญประชุมพร้อมเสดอต้ดฉบับระเบียบวาระการ
ประชุมหห้ผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อดการประชุม  
1 สัปดาห ์

 
2 วัด 

 จดท./ผอ.
สพป.สพม./ผู้
เข้าประชุม 

 

4. 
 

 
 
 

จัดเตรียม Power point และเอกสารที่เกี่ยวข้องหดการประชุม  
จดบัดทึกการประชุม บัดทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดท า
มติที่ประชุมโดยย่อ และรายงาดการประชุม 

 
1 สัปดาห ์

การรับรูด้้าดดโยบาย  
ข้อราชการ และการด า
ดโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ 

เจ้าหด้าท่ี  

5. 
 

 
 
 

ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาพิจาณาลงดามหดมติที่
ประชุม รายงาดการประชุม ท่ีประชุมพิจารณารับรองมติที่
ประชุม 

 
1 วัด 

 ที่ประชุม/ผอ.
สพป.สพม. 

 

6. 
 

 
 
 

แจ้งเวียดมติที่ประชุมโดยย่อหห้กลุม่ต่าง ๆทราบ 
จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงาดการประชุม/ค าสั่ง/ประกาศหดรูป
ไฟล์ข้อมลู (CD) 

5 ดาที ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย 
ด าไปสู่การแก้ไขปญัหา
และการปฏิบัตจิริง 

เจ้าหด้าท่ี/
กลุ่มต่าง ๆ 

 

 
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด            กิจกรรมงาดหรอืการปฏิบัติ                การตัดสดิหจ               ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด        จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า
(ถ้าไม่จบภายหด 1หด้า) 

ประสาดงาดการส่ง
วาระการประชุม 

รวบรวมและจดัท าวาระการประชุม 

เชิญประชุม 

ด าเดิดการประชุม 

จัดเก็บมติที่ประชุม 

ผอ.เขตฯ/ที่ประชุม
พิจารณา 
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 งานการ ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________ 
   1. วัตถุประสงค์ 

           เพ่ือหห้ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเป็ดสถาดที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาด มีความปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับหจและพึงพอหจ 

2. ขอบเขตของงาน 
                          ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศด์  สภาพแวดล้อม   ดูแลระบบสาธารณูปโภค
ทั้งภายหดและภายดอกส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษารวมทั้งด าเดิดการตามมาตรการประหยัดพลังงาด                                    

3. ค าจ ากัดความ 
                        “ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”   หมายถึง   ผู้อ าดวยการส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา                        
      “คณะท างาด ”   หมายถึง   ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง 
                         “เจ้าหด้าที่ ”   หมายถึง  เจ้าหด้าที่ผู้รับผิดชอบ         

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

               5.1 ส ารวจ  รับฟังความคิดเห็ดของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการหดการ
ปรับปรุง      ภูมิทัศด์  พัฒดาสภาพแวดล้อมของสถาดที่ท างาดและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือหห้เกิด
ความสวยงามเอ้ือต่อการปฏิบัติงาดหห้ส าดักงาดเป็ดสถาดที่ด่าอยู่ ด่าท างาด และมาตรการประหยัด
พลังงาด 
                         5.2 วางแผดและก าหดดแผดแม่แบบ(Master  Plan) การปรับปรุงอาคาร
สถาดที่ และพัฒดาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศด์ภายหดและภายดอกส าดักงาดทั้งหดปัจจุบัดและ
อดาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงก าหดดมาตรการประหยัดพลังงาด 
                         5.3  ด าเดิดการจัด ปรับปรุงอาคารสถาดที่และพัฒดาสภาพแวดล้อม  ระบบ
สาธารณูปโภคตามแผดและมาตรการที่ก าหดด 
                         5.4 ประเมิดความพึงพอหจของผู้หช้บริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 
                         5.5 สรุปผลการด าเดิดงาด /ด าเสดอแดวทางปรับปรุงและพัฒดางาด 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

อดุมัติแผด/ค าสั่งมอบหมายงาด  

ผอ.สพป./สพม. 

ไม่เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

คณะท างาดวางแผดปรับปรุง/พัฒดาอาคารสถาดที่  
สิ่งแวดล้อม 

/กิจกรรม 5 ส. 
/ก าหดดมาตรการประหยัดพลังงาด 

การด าเดิดการปรับปรุงและพัฒดาอาคารสถาดที่สภาพแวดล้อม
งาดตามแผดที่ก าหดดและมาตรการประหยัดพลังงาด 

สรุปรายงาด /ด าเสดอ
แดวทางปรับปรุง /พัฒดา

งาด 

- ส ารวจรับฟังความคิดเห็ด
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษามาตรการแดว
ปฏิบัติการประหยัดพลังงาด 

ประเมิดความพึงพอหจของผู้หช้บริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

47 



  

     7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                               7.1 แบบประเมิดความพึงพอหจ 
                               7.2 แบบรายงาดมาตรการประหยัดพลังงาด 
                               7.3 แบบรายงาดการด าเดิดงาดตามกิจกรรม 5 ส. 
  
   8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
           8.1 มาตรการประหยัดพลังงาด 
                              8.2 แดวทางการด าเดิดงาดกิจกรรม 5 ส. 
                              8.3 ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน  : งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา...........     กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร :   
วัตถุประสงค์  :  
              เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาเป็ดสถาดท่ีที่มสีภาพแวดล้อมด่าอยู่  ด่าท างาด และผู้มารบับริการมีความประทับหจ   

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

 
 
 

1. ส ารวจรับฟังความคิดเห็ดของบคุลากร ความต้องการ /
ความจ าเป็ดหดการปรับปรุงภูมิทัศด์พัฒดาสภาพแวดล้อม
ของสถาดท่ีท างาดและระบบสาธารณูปโภคเพื่อหห้เกดิ  
ความสวยงาม เอื้อต่อการปฏิบตัิงาดหห้ส าดักงาดเป็ด
สถาดท่ีด่าอยู่ ด่าท างาด และมาตรการประหยดัพลังงาด 

 
30 วัด 

ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
เป็ดสถาดท่ี      มี
สภาพแวดล้อมด่าอยู่     ด่า
ท างาด และผู้มารับบริการมี
ความประทับหจ   

เจ้าหด้าท่ี/ 
ผอ. กลุ่ม

อ าดวยการ 

 

2. 
 

 
 
 

วางแผดและก าหดดแผดแม่แบบ(Master  Plan) ปรับปรุง
อาคารสถาดท่ี และพัฒดาสภาพแวดล้อมรวมถึงก าหดด
มาตรการประหยัดพลังงาด 

7 วัด  เจ้าหด้าท่ี/ 
ผอ. กลุ่ม

อ าดวยการ 

 

3. 
 

                                                   
 

บัดทึกเสดอหห้ ผอ.สพป./ สพม. อดุมัติแผด  มาตรการ
ประหยดัพลังงาดและมอบหมายงาด 

3 วัด  ผอ.สพป./สพ
ม. 

 

5. 
 

 
 
 

ด าเดิดการปรับปรุงอาคารสถาดท่ีและพัฒดา
สภาพแวดล้อม     ระบบสาธารณปูโภคตามแผดและ
มาตรการที่ก าหดด 

ภายหดเวลาที่
ก าหดด 

ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
ประหยดัพลังงาดไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหดด 

เจ้าหด้าท่ี/ 
ผอ.กลุ่ม

อ าดวยการ 

 

6. 
 

 
 
 

ประเมิดความพึงพอหจของผู้หช้บริการและผู้มสี่วดได้ส่วด
เสียสรุปผลการด าเดิดงาด /ด าเสดอแดวทางปรับปรุงและ
พัฒดางาด 

15  วัด  เจ้าหด้าท่ี/ 
ผอ. กลุ่ม

อ าดวยการ 

 

เอกสารอ้างอิง : 1. ระเบียบส าดกัดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิทุกฉบับ   2. มาตรการประหยดัพลังงาด 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด            กิจกรรมงาดหรอืการปฏิบัติ                การตัดสดิหจ            ทิศทางหรือการเคลือ่ดไหวของงาด           
   จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า(ถ้าไม่จบภายหด 1หด้า) 

ส ารวจความ  คิดเห็ดต้องการ 
/จ าเป็ดและมาตรการประหยดั
พลังงาด 
 

วางแผดแม่แบบ (Master Plan)/ ก าหดด
มาตรการประหยัดพลังงาด 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

ด าเดิดการปรับปรุงพัฒดาอาคารสถาดท่ี 
สภาพแวดล้อม และมาตรการประหยัดพลังงาด 

สรุปรายงาด/ด าเสดอ
แดวทางแก้ไข/พัฒดา 
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งานบริการอาคารสถานที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________       
     1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือหห้การบริการอาคารสถาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเป็ดไปอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลหห้กับผู้หช้บริการมีความพึงพอหจ 

2. ขอบเขตของงาน 
                การบริการอาคารสถาดที่ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเป็ดส่วดส าคัญหดการที่ส่งผล
ต่อ    การปฏิบัติงาดเป็ดไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งดี้  หมายรวมถึง การวางแผด มาตรการ การ
ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถาดที่และสิ่งอ าดวยความสะดวกต่างๆ  การขอหช้อาคารสถาดที่ของ
หด่วยงาดภายหดส าดักงาดและองค์กรหรือบุคคลภายดอกด้วย  (ถ้ามี)  การบริหารอาคารและสถาดที่
หห ้ปลอดภัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงาด 

3. ค าจ ากัดความ 
                      “ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”   หมายถึง   ผู้อ าดวยการส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา                        
  “คณะท างาด ”   หมายถึง   ทีมงาดที่ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
มอบหมายหห้รับผิดชอบ 
                      “เจ้าหด้าที่ ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้ปฏิบัติงาดจัดระบบ
บริการอาคารสถาดที่ 
  “บุคลากร ”   หมายถึง   บุคลากรทุกคดที่ปฏิบัติราชการหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษา         
  “พดักงาดท าความสะอาด ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้
ปฏิบัติงาดท าความสะอาดส าดักงาด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

               5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แดวปฏิบัติการขออดุญาตหช้อาคาร
สถาดที่ของส่วดราชการ 
                        5.2 จัดท าข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอหช้อาคารสถาดที่ 
                        5.3 จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ท าความสะอาดและการขอหช้อาคาร
สถาดที่ 
                        5.4 ด าเดิดการ / ปรับปรุงภูมิทัศด์ตามที่ได้วางแผดไว้ 
                        5.5 ประเมิดความพึงพอหจผู้รับบริการ 
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                        5.6 สรุปผลการด าเดิดงาด /ด าเสดอแดวทางแก้ไขและพัฒดางาดการบริการ
อาคารสถาดที่ 
 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

     7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                               แบบขออดุญาตหช้ห้องประชุม 

ศึกษา ระเบียบ มาตรการ  
หลักเกณฑ์ แดวปฏิบัติ 

อดุมัติแผด /ค าสั่ง
มอบหมายงาด  

ผอ.สพป./สพม. 

ไม่เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

คณะท างาดจัดท าระเบียบ  หลักเกณฑ์  การขอหช้อาคารสถาดที่และ
วางแผดกิจกรรม 5 ส. 

คณะท างาดแต่งตั้งคณะท างาด /มอบหมายผู้รับผิดชอบ /สื่อสาร 

การด าเดิดงาดตามแผด 

สรุปรายงาด /ด าเสดอ 
แดวทางแก้ไข /พัฒดางาด 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
            แดวปฏิบัติการหช้อาคารสถาดที่ 

ชื่องาน  : งานบริการอาคารสถานที่ ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา     กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร :   
วัตถุประสงค์  : เพื่อหห้การบริการอาคารสถาดของส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาเป็ดไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลหห้กับผู้หช้บริการมีความพึงพอหจ 
ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1
. 
 

 
 

ศึกษาระเบียบ  หลักเกณฑ์ แดวปฏิบัติการขอ
อดุญาตหช้อาคารสถาดที่ของส่วดราชการ 

7 วัด  จดท.  
 
 

2
. 
 

 
 
 

จัดท าข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอหช้อาคารสถาดท่ี และ
สิ่งอ าดวยความสะดวก 
 

2 วัด  คณะท างาด  

3
. 
 

 
 

จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ท าความสะอาด
และการขอหช้อาคารสถาดท่ี 

2 วัด  จดท.  

4
. 
 

                                                   
 

ผอ.สพป./สพม.  อดุมตัิแผดการด าเดิดงาด และค าสั่ง
มอบหมายงาด 
 

2 ช่ัวโมง  จดท.  

5
. 
 

 
 
 

ด าเดิดการตามแผด / ปรับปรุงภมูิทัศด์ตามทีไ่ด้รับอดมุัต ิ  อาคารสถาดท่ีสะอาด  
เรียบร้อยพร้อมหช้งาด 

บุคลากรของ
สพป. / สพม. 

 

6
. 
 

 
 
 

สรุปผลการด าเดิดงาด /ด าเสดอแดวทางแก้ไขและ   
พัฒดางาด 
 
 
 

1 สัปดาห ์  เจ้าหด้าท่ี  
 
 

เอกสารอ้างอิง :   1. ระเบยีบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิทุกฉบับ 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552   
 

วางแผดการด าเดิดงาดปรับปรุง 

แต่งตั้งคณะท างาด /มอบหมายผูร้บัผิดชอบ / สื่อสาร 

ด าเดิดการตามแผด 

ศึกษา ระเบียบ มาตรการ
หลักเกณฑ์ แดวปฏิบัต ิ

         
          สรุปรายงาด/ 
       /ด าเสดอแดวทาง 
          แก้ไข/พัฒดา 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 
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  งานรักษาความปลอดภัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________________        
  1. วัตถุประสงค์ 

                1.  เพ่ือสร้างจิตส าดึก สร้างความตระหดัก หดการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหดด               
 2.   เพ่ือรักษาทรัพย์สิดของทางราชการไม่หห้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และ
ปลอดภัย  
               3.   เพ่ือหห้เกิดความม่ัดคง ความสงบสุข ความม่ัดหจ ความปลอดภัย ความเป็ด
ระเบียบเรียบร้อย 
        2. ขอบเขตของงาน 

          งาดรักษาความปลอดภัยเป็ดงาดส าคัญของส่วดราชการ  เพื่อหห้มีมาตรการหดการรักษา    
ความปลอดภัยหดทรัพย์สิดของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่ส าคัญ คือผู้ปฏิบัติงาด ทุกคดที่ปฏิบัติ
หด้าที่หดองค์การ  โดยต้องมีการควบคุม  ติดตามรายงาดตามระเบียบที่ก าหดด 
       3. ค าจ ากัดความ 
                  งาดรักษาความปลอดภัย  หมายถึง  การเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือด  เตือดภัย  แก้ไข
ปัญหาหดเรื่องทรัพย์สิด  บุคคล   ของทางราชการหห้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ  อุบัติภัย
และภัยจากบุคคล  
       5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                 1.  ศึกษาระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.
2552   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                2.  ก าหดดแผดการรักษาความปลอดภัยหดสถาดที่ราชการตามระเบียบ 
                3.  ประชุมเพ่ือสร้างความตระหดัก  ซักซ้อมความเข้าหจหดเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ของหด่วยงาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้ดอย่างต่อเดื่อง 
                4.  จัดหา จัดเตรียม  อุปกรณ์  ที่จ าเป็ดส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
                5.  ก าหดด  มอบหมายหด้าที่หห้ชัดเจดโดยจัดท าเป็ดลายลักษณ์อักษร  เป็ดค าสั่ง   
                6.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหดการติดตาม ตรวจสอบ
เพ่ือหห้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมิดผลและรายงาดผลต่อผู้บังคับบัญชา 
อย่างสม่ าเสมอ 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 

 
                       
                        
 
 
 
 
 
                         
                      
 
                                  

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

                     แบบบัดทึกการอยู่เวรยาม 
 
       8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                      ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ   พ.ศ.2552 

 คณะท างาดศึกษา 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ก าหดดแผด  รูปแบบการรักษาความปลอดภัยสถาดที่ราชการ 

ก าหดด/มอบหมายหด้าที่   ความรับผิดชอบหห้บุคลากรปฏิบัติ 

เสดอแผด รูปแบบ การรักษา     
ความปลอดภัย หห้ ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา หห้ความเห็ดชอบ/อดุมัติ 
 

จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และอ่ืด ๆ  ที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

ด าเดิดการรักษาความปลอดภัยตามแผดและรายงาดตามที่ระเบียบก าหดด 

ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน :  งานรักษาความปลอดภัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .......  กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน       
               1.  เพื่อสร้างจิตส าดึก สร้างความตระหดัก หดการปฏบิัติตามกฎ  ระเบยีบที่ก าหดด                
 2.  เพื่อรักษาทรัพยส์ิดของทางราชการไม่หห้เกดิวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย  
               3.   เพื่อหห้เกิดความมั่ดคง ความสงบสุข ความมั่ดหจ ความปลอดภัย ความเป็ดระเบียบ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

1. 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาดเพื่อศึกษา วิเคราะหร์ะเบยีบ กฎหมายแดว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

1 สัปดาห ์ มีคณะท างาดถูกต้อง 
ครบถ้วด 

 
คณะท างาด 

 

 
2. 

 
 

จัดท าแผด จัดระบบและรูปแบบการรักษา              ความ
ปลอดภัยสถาดท่ีราชการ 
 

 
 3 วัด 

รักษาความปลอดภัยที่
ถูกต้องตามระเบียบ 

คณะท างาด  

 
3. 
 

 
 
 

ด าเสดอแผดการรักษาคามปลอดภัย การจดัระบบและรูปแบบ
การรักษาความปลอดภัยหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
พิจารณาหห้ความเห็ดชอบและอดมุัต ิ
   
 

 
1 วัด 

     จดท./ผอ.
สพป./สพม. 

 

 
4. 

 
 

ออกค าสั่งแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหด้าท่ีความรับผิดชอบหห้
บุคลากรหดหด่วยงาดได้ปฏิบัติตามแผด/รูปแบบการรักษาความ
ปลอดภัยทีห่ด่วยงาดก าหดด 

 
1 วัด 

         มีบุคคลที่
รับผิดชอบหด้าท่ีชัดเจด 

 
คณะท างาด 

ผอ.สพป./ 
สพม. 

ก าหดดแผด รปูแบบการรักษาความ
ปลอดภัยสถาดท่ีราชการ 

ก าหดด/มอบหมายหดา้ที่ความรับผิดชอบหห้
บุคลากรได้ปฏิบัต ิ

คณะท างาด 
ศึกษาระเบยีบ 

เสดอ แผดการรักษาความปลอดภยั
หห้ผอ.สพป./สพม.หห้ความเห็ด
เห็ดชอบ อดุมัติ 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
ช่ืองาด :  การรักษาความปลอดภยั (ต่อ) ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา   ........กลุ่ม  อ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน   เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคารสถาดท่ี ทรัพย์สิดของทางราชการ  ไม่หห้เกิดความเสียหาย  และมีสภาพคงอยู่และมีความปลอดภัย สามารถหช้งาดและปฏิบตัิงาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสร้างจติส าดึก  ความตระหดักหดการปฏิบัตติามกฎระเบียบทีก่ าหดด 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   

 
    

 
5. 
 

 
 
 

จัดหา จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์  ครภุัณฑ์ที่เกีย่วกับ    การรักษา
ความปลอดภัยและอื่ด  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
1 สัปดาห ์

   มีวัสดุอุปกรณ์  ครุภณัฑ์
ทีเกี่ยวข้องครบมีคุณภาพ 

เจ้าหด้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
6. 
 

 
 
 

 ผู้ไดร้ับมอบหมายหด้าท่ีปฏิบัติงาดรักษาความปลอดภัย 
ตามแผดและรูปแบบตามระเบียบที่ก าหดด    
 
 

 
ทุกวัด 

    มีบุคลากรรับผิดชอบท่ี
ชัดเจด 

บุคลากรที่
ได้รับการ
แต่งตั้ง 

 

 
 

7. 
 

 
 
 
 

ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิดผลการปฏิบัติงาดรักษาความ
ปลอดภัยหหเ้ป็ดไปตามแผดและระบบงาดที่ก าหดด  ด ามา
พัฒดาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเดื่อง   
 
 

 
เดือดละครั้ง 

   มีหลักฐาด         การ
ติดตามตรวจสอบ  และ
ขัด้ตอดหดการปรับปรุง
พัฒดาอย่างมีคุณภาพ 

 
คณะท างาด 

 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ค า  อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด                    กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ              การตัดสิดหจ                ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด   
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า(ถ้าไม่จบภายหด 1หด้า) 

 

 ด าเดิดการรักษาความปลอดภัย 
ตามแผด  และระบบที่ระเบียบก าหดด 

จัดเตรียม วสัดุ อุปกรณ์และ 
อื่ด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิดผลการ

ปฏิบัติงาด 
 
 

สรุปรายงาด 
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งานยานพาหนะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

_____________________________________________________________ 
   1.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือหห้การบริหารจัดการยาดพาหดะส่วดกลางมีประสิทธิภาพ 

 2.2  ผู้ขอหช้รถยดต์ได้รับการบริการที่ดี   
 2.3  ยาดพาหดะส่วดกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม       

มีสภาพพร้อมหช้งาดตามวัตถุประสงค์ สะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว 
 2.  ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา ภารกิจที่มี            
ความจ าเป็ดต้องหช้ยาดพาหดะส่วดกลาง  มาตรการประหยัดพลังงาด  หลักเกณฑ์การขออดุญาตหช้
ยาดพาหดะส่วดกลาง   เตรียมความพร้อม การหห้บริการส าหรับผู้บริหารของส าดักงาดเขตพ้ืดที่ และ
บุคลากรของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพ
บ ารุงรักษา จัดเก็บ รักษายาดพาหดะ และการสรุปและรายงาด  
  3.  ค าจ ากัดความ 
 ผอ.ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา หมายถึง    ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ผอ.กลุ่ม  หมายถึง    ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ 
 หัวหด้าหมวด หมายถึง    หัวหด้าหมวดยาดยดต์  
 พขร.  หมายถึง    พดักงาดขับรถยดต์ 
 เจ้าหด้าที่  หมายถึง    ผู้รับผิดชอบมอบหมาย  
 4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัดปัญหาหดการหช้พาหดะส่วดกลางของส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษา 
            5.2 จ าแดกพาหดะส่วดกลางโดยจัดเป็ดหมวดหมู่เพ่ือสะดวกหดการควบคุม การ
บ ารุงรักษา  การหห้บริการรวมทั้งการจัดท าเอกสารคู่มือประจ ารถและขออดุญาตช าระภาษีรถยดต์ 
            5.3 ก าหดดหลักเกณฑ์ วิธีการหดการขอหช้พาหดะส่วดกลาง รวมทั้งการขอหช้ด้ ามัด
ส่วดกลางหรือกรณีที่ต้องหช้ด้ ามัดจากแผดงาด/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
            5.4 ก าหดดผู้รับผิดชอบเป็ดการเฉพาะหดเรื่องของการขอหช้ การดูแลบ ารุงรักษา              
การตรวจสภาพ   การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงาดผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
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            5.5 ก าหดดสถาดที่เก็บรักษาพาหดะส่วดกลางหห้อยู่หดที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ระเบียบ กรณีขออดุญาตด าพาหดะส่วดกลางเก็บรักษาดอกหด่วยงาดต้องด าเดิดการตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
            5.6  ด าผลการดูแลบ ารุงรักษา  การตรวจสภาพ  ประเมิดผลประสิทธิภาพพาหดะ
ส่วดกลางเพ่ือด าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 
 
6.  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
  
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบัด                    
ปัญหาหดการหช้พาหดะ            

ส่วดกลางของส าดักงาดเขต                       
พ้ืดที่การศึกษา 

ผอ.สพป./สพม. อดุมัติ/
สั่งจ่ายด้ ามัดเชื้อเพลิง 

ก าหดดสถาดที่เก็บรักษาพาหดะส่วดกลางหห้
อยู่หดที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ  

ไม่อดุมัติ 

เจ้าหด้าที่ / หัวหด้าหมวด 
- จ าแดกพาหดะส่วดกลางโดยจัดเป็ดหมวดหมู่ 
- ก าหดดหลักเกณฑ์ วิธีการหดการขอหช้พาหดะ
ส่วดกลางรวมทั้งการข้อหช้ด้ ามัด 

ด าผลการดูแล     
บ ารุงรักษาการตรวจสภาพ
ประเมิดผลประสิทธิภาพ

พาหดะส่วดกลางเพ่ือด าไปสู่
การปรับปรุงต่อไป 

อดุมัต ิ
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1  แบบขออดุญาตหช้รถยดต์ส่วดกลาง 
  7.2  แบบสั่งจ่ายด้ ามัดเชื้อเพลิง 
  7.3  บัดทึกการหช้รถยดต์ของพดักงาดขับรถ 
8.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  8.1  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           8.2  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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9.โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน ;  งานยานพาหนะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร................................................................... 
วัตถุประสงค ์;  2.1  เพื่อหห้การบรหิารจัดการยาดพาหดะส่วดกลางมีประสิทธภิาพ 2.2  ผูข้อหช้รถยดต์ได้รับการบริการที่ดี   
                   2.3  ยาดพาหดะส่วดกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม มีสภาพพร้อมหชง้าดตามวัตถุประสงค์ สะดวก  ปลอดภยั  และรวดเร็ว 
ล าดับที ่ ผังขั้ดตอดการด าเดิดงาด รายละเอียดงาด เวลาด าเดิดการ มาตรฐาดคุณภาพงาด ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1.  ศึกษาสภาพปัจจุบัดปัญหาหดการหช้
พาหดะส่วดกลางของส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษา 

เวลาท าการปกติ
ทุกวัด 

บริหารจดัการ
ยาดพาหดะส่วดกลาง
มีประสิทธิภาพ   

หด.หมวดยาดยดต/์ 
 

 

2. จ าแดกพาหดะส่วดกลางโดยจัดเปด็
หมวดหมูเ่พื่อสะดวกหดการควบคมุ  การ
บ ารุงรักษา  การหห้บริการรวมทั้งการ
จัดท าเอกสารคู่มือประจ ารถ 

20  ดาที  ผู้ขอหช้รถ/ 
หด.หมวดยาดยดต/์ 
เจ้าหด้าท่ีจัดรถ 

 

3. ก าหดดหลักเกณฑ ์  วิธีการหดการขอหช้
พาหดะส่วดกลาง  รวมทั้งการขอหช้ด้ ามัด 

20  ดาที  เจ้าหด้าท่ีจัดรถ/ 
หด.หมวดยาดยดต ์

 

4. การขออดุมัติ ผู้บังคับบญัชาเพื่อพิจารณา
ตามล าดับ 

15  ดาที  เจ้าหด้าท่ีจัดรถ/ 
หด.หมวดยาดยดต ์

 

5. ก าหดดสถาดท่ีเก็บรักษาพาหดะสว่ดกลาง
หห้อยู่หดท่ีปลอดภัยและสอดคล้องกับ
ระเบียบ  

5 ดาที บุคลากรไดร้ับบริการที่
ดีมีความพึงพอหจ 

เจ้าหด้าท่ี/ 
พดักงาดขับรถ 

 

6. 
 
 

ด าผลการดูแลบ ารุงรักษา  การตรวจ
สภาพ  ประเมิดผลประสิทธิภาพพาหดะ
ส่วดกลางเพื่อด าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 

20 ดาที  เจ้าหด้าท่ีผู้จดัรถ/หด.หมวด
รถยดต ์

 

 
เอกสารอ้างอิง 1.  ระเบียบส าดกัดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการหช้รถ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.  ระเบยีบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้ดตอด            จุดเร่ิมต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด             กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัต ิ                 การตัดสิดหจ        ทิศทางหรอืการเคลื่อดไหวของงาด        จุดเชื่อมต่อระหว่างหดา้ (ถ้าไม่จบภายหด  1 หดา้) 
 

ศึกษาสภาพ     
ปัจจุบัดปัญหา 

จ าแดก / จัดกลุม่พาหดะส่วดกลาง 

เสดอขออดุมัต ิ

   ปฏิบัติหด้าท่ีตามที่ก าหดด 

หด.ยาดยดต์          
ตรวจสอบยาดพาหดะ 

ก าหดดหลักเกณฑ ์การขอหช้ด้ ามัด   
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งานจัดระบบบริหารงาน 
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 

_____________________________________________________________       
   1. วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือหห้ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหด้าที่        
ความรับผิดชอบของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาด 

2. ขอบเขตของงาน 
                        ครอบคลุมกระบวดการด าเดิดงาดตั้งแต่ การด าเดิดงาดตามภารกิจหด้าที่        
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วดราชการ ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วดราชการภายหด  ที่สอดคล้องกับบริบท  
การบริหารส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  และวิจัย  / ประเมิดผล การด าเดิดงาดตามภารกิจหด้าที่   
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วดราชการ ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วดราชการเป็ดกลุ่มงาดภายหด 

3. ค าจ ากัดความ 
                      “ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            “ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”   หมายถึง   ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                      “หัวหด้าภายหดส่วดราชการระดับส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา ”   หมายถึง   
ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ  ผู้อ าดวยการกลุ่มบริหารงาดบุคคล    ผู้อ าดวยการกลุ่มดโยบายและ
แผด    ผู้อ าดวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  หัวหด้ากลุ่มดิเทศติดตามและประเมิดผลการจัด
การศึกษา   ผู้อ าดวยการกลุ่มบริหารงาดการเงิดและสิดทรัพย์ ผู้อ าดวยการหด่วยตรวจสอบภายหด 
และผูอ้ าดวยการกลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด (ยกเว้ด สพม.) 
                     “คณะกรรมการเขตพ้ืดที่การศึกษา”   หมายถึง   องค์คณะบุคคลที่มีอ าดาจหด้าที่
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  
และมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ าดาจหด้าที่
หห้   ความเห็ดชอบการแบ่งส่วดราชการเป็ดกลุ่มงาดภายหดกลุ่มภารกิจของส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษา 
                     “คณะท างาด ”   หมายถึง   คณะท างาดที่ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาแต่งตั้ง /มอบหมายหห้วิเคราะห์การก าหดด/แบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาและติดตามประเมิดผล 
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                     “เจ้าหด้าที่ ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้ปฏิบัติงาดจัดระบบ
บริหารงาด /วิเคราะห์การก าหดด/แบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

              5.1 ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบการด าเดิดงาดตามภารกิจหด้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง    การแบ่งส่วดราชการ ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   
                       5.2 ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาด  กระบวดงาด  ปรับปรุง
โครงการการแบ่งส่วดราชการภายหด  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                       5.3 ด าเสดอคณะกรรมการเขตพ้ืดที่การศึกษาพิจารณาหห้ความเห็ดชอบการแบ่ง
ส่วดราชการเป็ดกลุ่มงาดภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงาดบุคคล
ด าเดิดการด้าดบุคลากร 
                        5.4 ประกาศการแบ่งส่วดราชการหห้หด่วยงาดที่เกี่ยวข้องและสถาดศึกษาทราบ 
                        5.5 ด าเดิดการบริหารจัดการหห้เป็ดไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วดราชการที่
ก าหดด 
                        5.6 วิจัย  / ประเมิดผล การด าเดิดงาดตามภารกิจหด้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง การแบ่งส่วดราชการ ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
การแบ่งส่วดราชการเป็ดกลุ่มงาดภายหด 
                        5.7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสดอแดะ เพ่ือเป็ดข้อมูลปรับปรุง /
พัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
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 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

คณะท างาดเจ้าหด้าที่ 
ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ                           

ภารกิจและจัดท า                                    
ข้อเสดอ/ ปรับปรุง 

กพท. พิจารณา 
ไม่เห็ดชอบ 

เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

เจ้าหด้าที่คณะท างาด 
- จัดท าประกาศ 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- ประเมิดผล รายงาดผล วิจัย 
 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด 
ศึกษา /สังเคราะห์                           

ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสดอแดะ  
เพ่ือเป็ดข้อมูลปรับปรุง /พัฒดาคุณภาพการ

หห้บริการ 
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    7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                   - 
 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
  8.2   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.4  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ าดาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา  พ.ศ.2550 
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  9 สรุปมาตรฐานงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน ;   งานจัดระบบบริหารงาน       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร :   
วัตถุประสงค์  : เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหดา้ที่        ความรับผิดชอบของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาด 

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

 
 
 

 ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบการด าเดิดงาดตามภารกจิ
หด้าท่ีความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วดราชการ ของ 
สพป./สพม.ที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

1 สัปดาห ์ คู่มือการปฏิบตัิราชการ
ส าดกังาดเขต 
 

เจ้าหด้าท่ี  

2. 
 

 
 
 

ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาด  
กระบวดงาด  ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วดราชการภายหด  
ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหาร สพป. /สพม. 

2 สัปดาห ์  เจ้าหด้าท่ี/
คณะท างาด 

 

3. 
 
 

                                                    
 

 ด าเสดอ กพท. พิจารณาหห้ความเห็ดชอบการแบ่งส่วด
ราชการเป็ดกลุ่มงาดภายหดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
และแจ้งกลุม่บริหารงาดบุคคลด าเดิดการด้าดบุคลากร 

2 วัด  เจ้าหด้าท่ี  

4. 
 

                                           
 

    - ประกาศการแบ่งส่วดราชการหห้หด่วยงาดท่ีเกี่ยวข้อง
และสถาดศึกษาทราบ 
     - ด าเดิดการบรหิารจดัการหหเ้ป็ดไปตามโครงสร้าง  
การแบ่งส่วดราชการที่ก าหดด 
     - วิจัย  / ประเมิดผล การด าเดิดงาดตามภารกิจหด้าที่
ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบง่ส่วดราชการ ของ  
สพป./สพม. และการแบ่งส่วดราชการเป็ดกลุม่งาดภายหด 

1  วัด 
 
 
 

2 เดือด 

ประกาศการแบ่งส่วด
ราชการ 

เจ้าหด้าท่ี  

5.   ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสดอแดะ      
เพื่อเป็ดข้อมูลปรับปรุง /พัฒดาคณุภาพการหห้บริการ 

2 สัปดาห ์ รายงาดผลการปฏิบัติ
ราชการ 

เจ้าหด้าท่ี/
คณะท างาด 

 

เอกสารอ้างอิง   1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ.2546     2. ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                    3.ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  
                    4. กฎกระทรวงว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอ าดาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.2550 
 ค าอธิบายสัญลกัษณ์ผังขั้ดตอด               จุดเร่ิมต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัต ิ                 การตัดสิดหจ             ทศิทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                   จุดเชื่อมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

 

ศึกษา  สังเคราะห์  ออกแบบ  จัดระบบการท างาด  
กระบวดงาด  ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วด
ราชการภายหด  ท่ีสอดคล้องกับบริบทการบรหิาร 
สพป./สพม. 

กพท.พิจารณา 
 

ประกาศการแบ่งส่วดราชการ 

บริหารจดัการตามโครงสร้างที่ปรบัปรุง 

วิจัย /ประเมิดผล 

ศึกษา วิเคราะห์          
ตรวจสอบ ภารกิจ 
 

 
  ศึกษา/สังเคราะห์  
  ปัญหา อุปสรรค 
  ข้อเสดอแดะ 
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งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
_____________________________________________________________________ 

   1. วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือยกระดับคุณภาพการหห้บริการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสร้าง          
ความพึงพอหจหดคุณภาพการบริการ 
 2. ขอบเขตของงาน 
                       การหห้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการหห้บริการกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วดได้ส่วดเสีย เพื่อหห้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง 

3. ค าจ ากัดความ 
                      “ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                      “เจ้าภาพหลัก ”   หมายถึง  กลุ่มอ าดวยการ     
            “เจ้าภาพรอง ”   หมายถึง   กลุ่มบริหารงาดบุคคล    กลุ่มดโยบายและแผด  กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มดิเทศ  ติดตามและประเมิดผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาด
การเงิดและสิดทรัพย์ หด่วยตรวจสอบภายหด และกลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด (ยกเว้ด สพม.) 

            “ผู้รับบริการ ”    หมายถึง เจ้าหด้าที่หดหด่วยงาด หด่วยงาดของรัฐ ภาคเอกชด 
ประชาชด 
                     “ผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย”   หมายถึง ดักเรียด  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  
                       “เจ้าหด้าที่ ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้ปฏิบัติงาดเพ่ิม
คุณภาพการหห้บริการ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

              1.  วิเคราะห์ภารกิจ ก าหดดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสียตามเพ่ือหห้
ตอบสดองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
                        2. มีช่องทางการรับฟังและเรียดรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้
ส่วดเสียเพื่อด ามาหช้หดการปรับปรุงและเสดอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงหห้เห็ดถึง
ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว 
                       3. พัฒดาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียด /ข้อเสดอแดะ/ ข้อคิดเห็ด/ 
ค าชมเชย โดยมี  การก าหดดผู้รับผิดชอบ   วิเคราะห์เพ่ือก าหดดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ
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หห้บริการเพื่อตอบสดองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสียอย่างเหมาะสมและ
ทัดท่วงที 
                      4.  สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพัดธ์กับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วดได้ส่วดเสีย 
                      5.  ด าเดิดการหดการเปิดโอกาสหห้ประชาชดเข้ามามีส่วดร่วมหดการบริหารราชการ
ผ่าดกระบวดการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เป็ดการส่งเสริมระดับการมีส่วดร่วมของประชาชด 
                      6.  วัดความพึงพอหจและความไม่พึงพอหจของผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสียหด  
แต่ละกลุ่มตามท่ีได้ก าหดดไว้ เพ่ือด าผลไปปรับปรุงการหห้บริการและการด าเดิดงาดของส่วดราชการ 
                      7. ก าหดดมาตรฐาด  แดวทาง การ หห้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาดบริการ
หด แต่ละงาด  โดยมีการจัดท าแผดภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศหห้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วดได้ส่วดเสียทราบ เพ่ือหห้เกิดความพึงพอหจหดการรับบริการ 
                      8. สรุปผลการด าเดิดงาด / วิจัย  /รายงาดผลการด าเดิดงาด 
                      9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสดอแดะ เพื่อเป็ดข้อมูลปรับปรุง /
พัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
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  5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                       แบบส ารวจความพึงพอหจของผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด ศึกษา วิเคราะห์  ก าหดดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

- จัด/ ปรับปรุง/ พัฒดา ช่องทางสื่อสาร รับฟังความคิดเห็ด / ความต้องการกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

คณะท างาด                         
เจ้าหด้าที ่ศึกษา วิเคราะห์          
วางแผด พัฒดาคุณภาพ                  

การหห้บริการ 

- พัฒดาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียด /ข้อเสดอแดะ/ ข้อคิดเห็ด/ ค าชมเชย  

- สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพัดธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

- การเปิดโอกาสหห้ประชาชดเข้ามามีส่วดร่วมหดการบริหารราชการผ่าดกระบวดการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

- วัดความพึงพอหจและความไม่พึงพอหจของผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย 

-ก าหดดมาตรฐาด แดวทาง การ หห้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาดบริการหดแต่ละงาด 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด 
สรุปผลการด าเดิดงาด/วิจัย/รายงาดผลการด าเดิดงาด 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด 
      - ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา     
     อุปสรรค ข้อเสดอแดะ เพ่ือเป็ด 
      ข้อมูลปรับปรุง/พัฒดาคุณภาพ 
           การหห้บริการ 

ผอ.สพป./สพม วิดิจฉัย 
  

เห็ดชอบ
คณะท างาด
เจ้าหด้าที ่

ไม่เห็ดชอบ 
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   8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
  8.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                    8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                    8.4  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน ; งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค:์ เพื่อยกระดับคุณภาพการหห้บริการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาและสร้างความพึงพอหจหดคุณภาพการบริการ 

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

 
 
 

วิเคราะหภ์ารกจิ ก าหดดกลุ่มผูร้ับบริการและผูม้ีส่วดไดส้่วด
เสียตามพัดธกิจเพื่อหห้ตอบสดองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วดไดส้่วดเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

3 วัด ข้อมูลกลุ่มผู้รบับริการ /ผูม้ี
ส่วดไดเ้สีย    ที่สอดคล้อง
กับภารกิจองค์กร 

จดท./
คณะท างาด 

 

2. 
 

                                                    
 

ด าเสดอ ผอ. สพป. /สพม.พิจารณาหห้ความเห็ดชอบ  ลง
ดามค าสั่ง/มอบหมายงาด 

2 วัด  จดท.  

3. 
 

 
 
 

ก าหดดช่องทางการรับฟังและเรียดรู้ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วดไดส้่วดเสียเพื่อด ามาหช้หดการ
ปรับปรุงและเสดอรูปแบบ    การบริการตา่ง ๆ โดยแสดง
หห้เห็ดถึงประสิทธิภาพของช่องทาง   การสื่อสารดังกล่าว 

 1.ก าหดดช่องทางไม่ด้อย
กว่า 5 ช่องทาง 
2.ด าข้อร้องเรียดจัดท า
ข้อมูลสารสดเทศ 

จดท.  

4. 
 

 
 
 

พัฒดาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียด /
ข้อเสดอแดะ/ ข้อคิดเห็ด/ ค าชมเชย โดยมี  การก าหดด
ผู้รับผิดชอบ   วิเคราะหเ์พื่อก าหดดวิธีการและปรับปรุง
คุณภาพการหห้บริการเพือ่ตอบสดองต่อ  ความต้องการของ
ผู้รับรบับริการและผู้มสี่วดได้ส่วดเสียอย่างเหมาะสมและ
ทัดท่วงที 

 มีแผดปรับปรุงคุณภาพ      
การหห้บริการ 

จดท.  

5. 
 

                                                      
 

 สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพัดธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วดไดส้่วดเสีย 

 มีทะเบียดเครือข่าย /
กิจกรรม 

จดท.  

6. 
 

    
                                

 ด าเดิดการหดการเปิดโอกาสหห้ประชาชดเข้ามามสี่วดร่วม
หดการบริหารราชการผ่าดกระบวดการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เป็ด   การส่งเสริมระดับการมสี่วดร่วมของประชาชด 

 ด าข้อเสดอแดะของการมี
ส่วดร่วมไปก าหดดแผด
ปรับปรุง/พัฒดางาด 

จดท.  

                                                              

วิเคราะห์ก าหดดกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วด

ได้ส่วดเสีย 

ก าหดดช่องทางรับฟังที่หลากหลาย 

เปิดโอกาสหห้ประชาชดมสี่วดร่วม 

สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรม 

พัฒดาระบบรวบรวมและจัดการขอ้ร้องเรียด 

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน  ;   งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค:์ เพื่อยกระดับคุณภาพการหห้บริการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาและสร้างความพึงพอหจหดคุณภาพการบริการ 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
                                  

 
     

7.  
 
 

วัดความพึงพอหจและความไม่พึงพอหจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วดได้ส่วดเสียหดแตล่ะกลุ่มตามที่ได้ก าหดดไว ้เพื่อด าผล
ไปปรับปรุงการหห้บริการและการด าเดิดงาดของส่วด
ราชการ 

 เอกสารรายงาดผล    
ความพึงพอหจและ     
ความไม่พึงพอหจ 

จดท./
คณะท างาด 

 

8.  
 
 

ก าหดดมาตรฐาด  แดวทาง การ หห้บริการ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาดบริการหดแต่ละงาด  โดยมีการจัดท าแผดภมูิ
หรือคู่มือ     การติดต่อราชการโดยประกาศหหผู้้รับบริการ
และผูม้ีส่วดได้      ส่วดเสยีทราบ เพื่อหห้เกิดความพึงพอหจ
หดการรับบริการ 

 Micro Planning        
การบริการที่มีคณุภาพ /
ลดขั้ดตอด /              
การประชาสัมพัดธ์ 

จดท./
คณะท างาด 

 

9.                                                       
 

สรุปผลการด าเดิดงาด / วิจัย  /รายงาดผลการด าเดิดงาด  รายงาดการวิจยั จดท./
คณะท างาด 

 

10.                           
 
 

ศึกษา /สังเคราะห์ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสดอแดะ เพื่อเป็ด
ข้อมูลปรับปรุง /พัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
 

 ด าผลการประเมิดไป
วิเคราะห์ SWOT  จัดท า 
Micro Planning 

จดท./
คณะท างาด 

 

เอกสารอ้างอิง :  1.  ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546        
                     2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่ดราชการภายหดส าดักงาดเขตพืด้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                     3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                     4.  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด                กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัติ                   การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

วัดความพึงพอหจและความไม่พึงพอหจ 

สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /
พัฒดาคุณภาพการหห้บริการ 
 

สรุปผล / วิจยั  /รายงาดผล 

ก าหดดมาตรฐาด  ลดขั้ดตอดการหห้บริการ 

70 



 

 

งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     1. วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือหห้ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาด      
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รับบริการพึงพอหจและมีการพัฒดาสู่ความเป็ดเลิศ 

 2. ขอบเขตของงาน 
                   3.1 บริหารจดัการและจัดท ารายงาดการประเมิดตดเอง(Self   Assessment  
Report : SAR) ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ประกอบด้วย  5 มาตรฐาด และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ 
                          มาตรฐาดที่ 1 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
พัฒดาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
                          มาตรฐาดที่ 2 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาด าเดิดการขับเคลื่อดดโยบายสู่การ
ปฏิบัติจดบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒดาสถาดศึกษา 
                          มาตรฐาดที่ 3 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามีการก ากับดูแล  ส่งเสริม  
สดับสดุด ช่วยเหลือและพัฒดาสถาดศึกษาหห้เกิดความเข้มแข็ง 
                          มาตรฐาดที่ 4 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังหห้เกิดประโยชด์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  พัฒดาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็ดมืออาชีพ 
                          มาตรฐาดที่ 5 ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาสร้างและพัฒดาเครือข่ายความ
ร่วมมือหดการจัดการศึกษา 
  3.2 ก าหดดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษา 

3. ค าจ ากัดความ 
                          “ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                “คณะท างาด”   หมายถึง  กลุ่มงาด บุคลากรของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละมาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  
                “เจ้าหด้าที่ ”   หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้
ปฏิบัติงาดมาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาทุกมาตรฐาดและตัวบ่งชี้ 
      “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ าดวยการ 
     “ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงดบุคคล กลุ่มดโยบายและแผด กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มดิเทสติดตามและประเมิดผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาดการเงิด
และสิดทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภายหด และกลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด (ยกเว้ด สพม.) 
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       “การบริหารจัดการมาตรฐาดเขตพ้ืดที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมาย
ความรับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
       “การจัดท ารายงาดการประเมิดตดเอง (Self Assessment Report :SAR)” 
หมายถึง การจัดท ารายงาดประเมิดตดเองชองส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา ชองกลุ่มอ าดวยการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

               1.  ศึกษา  วิเคราะห์  แดวทางการบรหิารจดัการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  
มาตรฐาด  ตวับ่งชี้      กรอบการติดตาม  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิดผล  รวมถึงภารกิจอ าดาจหด้าที่
ของกลุ่มหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา    
                         2. สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาดรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเดิดงาดตาม
มาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาดส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษา 
                         3. สื่อสาร  เพื่อหห้คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรมีความรู้   ความเข้าหจ 
และ ความส าคัญของมาตรฐาดส าดักงาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
                          4. คณะท างาด ก าหดดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ดโยบายเป้าหมายส าดักงาดคณะกรรมการการศึกษาขั้ดพ้ืดฐาด 
                          5.คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  ขับเคลื่อด  รายงาดผลตามปฏิทิดปฏิบัติงาด
ก าหดด 
                          6. ประเมิดตดเองและจัดท ารายงาดการประเมิดตดเอง(Self  Assessment  
Report :SAR)  และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาด าเสดอ
คณะกรรมการเขตพ้ืดที่การศึกษา   ส าดักงาดคณะกรรมการการศึกษาขั้ดพ้ืดฐาด 
                         7. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด าผลการประเมิดตดเอง(Self  Assessment  
Report :SAR) ตามมาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาเป็ดข้อมูลย้อดกลับ (Feed back) เป็ด
ข้อมูลฐาด(Based Line Data) ส าหรับการปรับปรุง /พัฒดาการบริหารจัดการมาตรฐาดส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษา   และแผดการพัฒดาส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

     

 

 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  - 

เจ้าหด้าที่ /คณะท างาด      
ศึกษา วิเคราะห์ 
มาตรฐาดส าดักงาด 
เขตพ้ืดที่การศึกษา 

- ศึกษา  วิเคราะห์  แดวทางการบริหารจัดการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  มาตรฐาด  ตวับง่ชี้ กรอบการติดตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิดผล   - สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาดรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเดิดงาดตามมาตรฐาดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาท้ังระบบ - สื่อสาร เพ่ือหห้คณะท างาด ผู้รับผิดชอบ  บุคลากรมีความรู้   ความเข้าหจ และ ความส าคัญของมาตรฐาด
ส าดักงาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
- คณะท างาดก าหดดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาดโยบาย
เป้าหมาย สพฐ. 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด 
- คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  ขับเคลื่อด  รายงาดผลตามปฏิทิดปฏิบัติงาดก าหดด 
- ประเมิดตดเองและจัดท ารายงาดการประเมิดตดเอง (Self Assessment  
Report :SAR)   
 

เห็ดชอบ 

ไม่เห็ดชอบ ผอ.สพป/สพม. 
วิดิจฉัยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เจ้าหด้าที่ /คณะท างาด 
- ด าผลการประเมิดตดเอง                              

(Self Assessment Report :SAR) ตาม           
มาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา                 

เป็ดข้อมูลย้อดกลับ (Feed back)ข้อมูลฐาด       
(Based Line Data) สรุปผลการด าเดิดงาด               

/ วิจัย/รายงาดผลการด าเดิดงาด 
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   8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
  8.2   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาด       
เขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาด       
เขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                     8.4  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                     8.5  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)  
                     8.6  มาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน   งานมาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค์: เพื่อหห้ส าดกังาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ ได้มาตรฐาด      มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ผู้รบับริการพึงพอหจและมีการพัฒดาสู่ความ    
                  เป็ดเลิศ 
ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  แดวทางการบริหารจดัการส าดักงาดเขตพื้ดที่
การศึกษา  มาตรฐาด  ตวับ่งช้ี  กรอบการตดิตาม  หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิดผล  รวมถึงภารกจิอ าดาจหด้าที่ของกลุม่หด
ส าดักงาดเขตพื้ดที่การศกึษา    

1 สัปดาห ์  จดท. /
คณะท างาด 

 

2. 
 

                                                    
 

ด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพจิารณาหห้ความเห็ดชอบ     
ลงดามค าสั่ง/มอบหมายงาด 

2 วัด  จดท.  

3. 
 

 
 

 สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาดรับผิดชอบบรหิาร
จัดการ ด าเดิดงาดตามมาตรฐาดส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษาท้ังระบบ  

1 สัปดาห ์  จดท. /
คณะท างาด 

 

4. 
 

 
 
 

สื่อสาร  เพื่อหห้คณะท างาด  ผูร้ับผิดชอบ และบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าหจ มีความรู้ ความเข้าหจ และ ความส าคญั
ของมาตรฐาดส าดักงาดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

1 สัปดาห ์  จดท.  

5. 
 

                                                      
 

คณะท างาด ก าหดดเป้าหมายและผลติที่คาดหวังสอดคล้อง
กับบริบทส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศกึษา  ดโยบายเป้าหมาย
ส าดักงาดคณะกรรมการการศึกษาขั้ดพ้ืดฐาด 

3 สัปดาห ์  จดท. /
คณะท างาด 

 

6. 
 

                               
 

คณะท างาด  ผูร้ับผิดชอบ  ขับเคลื่อด  รายงาดผลตาม
ปฏิทิดปฏิบัติงาดก าหดด 
 

 ส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษาบริหารจัด
การศึกษาได้มาตรฐาด 

จดท. /
คณะท างาด 

 

 ศึกษา  วิเคราะห์  แดวทางการ
บริหารจัดการมาตรฐาดส าดักงาด
เขตพื้ดที ่

สร้างทีมงาด  มอบหมายความรบัผิดชอบ 

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก าหดดตัวช้ีวัด /เป้าหมาย 

สื่อสาร  สร้างความรู้ ความเข้าหจ 
 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน   งานมาตรฐานส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค์: เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ ศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาด  ผู้รับบริการพึงพอหจและมีการพัฒดาสู่ความเป็ดเลิศ 
ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

                                       
7.  

 
 

ประเมิดตดเองและจัดท ารายงาดการประเมิดตดเอง(Self  
Assessment  Report :SAR)  และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จของ
ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาด าเสดอคณะกรรมการเขตพื้ดที่
การศึกษา   ส าดักงาดคณะกรรมการการศึกษาขั้ดพ้ืดฐาด 

1 เดือด รายงาดการประเมิดตดเอง จดท. /
คณะท างาด 

 

8.  
 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ด าผลการประเมิดตดเอง(Self  
Assessment  Report :SAR) ตามมาตรฐาดส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษาเป็ดข้อมลูย้อดกลับ (Feed back) เป็ดข้อมูลฐาด(Based 
Line Data) ส าหรับการปรบัปรุง /พัฒดาการบรหิารจดัการ
มาตรฐาดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศกึษา   และแผดการพัฒดา
ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

1 เดือด เอกสารงาดวิจยั จดท. /
คณะท างาด 

 

9.                           สังเคราะห์ผลการด าเดิดงาดและด าผลไปปรับปรุง /พัฒดา     
เอกสารอ้างอิง :  1.  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                      3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553   4.  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

               5.   มาตรฐาดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัติ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคล่ือดไหวของงาด      จุดเชื่อมต่อระหว่างหด้า  

ประเมิดตดเองและจัดท ารายงาดการประเมิด
ตดเอง(Self  Assessment  Report :SAR)   

สังเคราะห์ข้อมูลปรับปรุง /พัฒดา
คุณภาพการหห้บริการ 
 

ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย /รายงาดผล 
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งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     1.  วัตถุประสงค์ 

           เพ่ือหห้ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้อง
กับ         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

2. ขอบเขตของงาน 
                     ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบและแดวทางของ
ส าดักงาด ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. ก าหดด  

3. ค าจ ากัดความ 
                      “ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
             “เจ้าภาพหลัก ”   หมายถึง   กลุ่มอ าดวยการ     
             “เจ้าภาพรอง ”    หมายถึง   บริหารงาดบุคคล กลุ่มดโยบายและแผด กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มดิเทศ  ติดตามและประเมิดผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาด
การเงิดและสิดทรัพย์ หด่วยตรวจสอบภายหด และกลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด (ยกเว้ด สพม.) 
                       “คณะท างาด”   หมายถึง   ทีมงาดบุคลากรของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายหห้ขับเคลื่อดงาดค ารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด 
                       “เจ้าหด้าที่  ”   หมายถึง   บุคลากรผู้ รับผิดชอบ /ผู้ที่ ได้รับมอบหมายหห้
ปฏิบัติงาดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1.  เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา  วิเคราะห์  แดวทางการปฏิบัติงาด เกณฑ์การหห้
คะแดดและค่าเป้าหมายการหห้บริการสาธารณะ (PSA)   
 2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาด  ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพ้ืดฐาด,  ข้อมูลปีฐาด(based  lines)  
เพ่ือหห้ผู้รับผิดชอบก าหดดแดวทางการบรรลุเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
 4. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สื่อสาร  เพ่ือหห้คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  มีความรู้   
ความเข้าหจ และ ความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกคดและส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา รวมถึงแดวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิ บัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ     การจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template) 
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 5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อด  รายงาดผลตามปฏิทิดปฏิบัติงาดก าหดด
 6.ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาดกับ
บุคลากรหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ผู้อ าดวยการสถาดศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ดพ้ืดฐาดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี) 
 7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมิดผลและรายงาดผลรอบ 6  เดือด 9 เดือด  
และ  12  เดือดตามท่ี สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) ก าหดด    
 8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
 9. สรุป รายงาดผล 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหด้าที่/คณะท างาด ศึกษา 
วิเคราะห์ แดวทางและกรอบการ
ประเมิดปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด ศึกษา  วเิคราะห ์ ก าหดดทีมงาดแดวทางการปฏิบัติงาด เกณฑ์การหห้คะแดดและค่า
เป้าหมายการหห้บริการสาธารณะ (PSA)   
 

- มอบหมายคณะท างาด  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

- จัดเก็บข้อมูลพื้ดฐาด, ข้อมูลปีฐาด(based  lines)  เพื่อหห้ผู้รับผิดชอบก าหดดแดวทางการบรรลุเป้าหมาย
ส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ - สื่อสาร เพ่ือหห้คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  มีความรู้   ความเข้าหจ และ ความส าคัญของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ - คณะท างาด ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อด  รายงาดผลตามปฏิทิดปฏิบัติงาดก าหดด 

- ผอ.สพป./สพม. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาดกับบุคลากรหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ผอ.
สถาดศึกษา  เลขาธิการ กพฐ. 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด  ศึกษา /วิเคราะห์  
วิจัย   ด าผลการปฏิบัติราชการ เป็ดข้อมูล
ย้อดกลับ (Feed back)     เป็ดข้อมูลฐาด 
(Based Line Data) 
 

- ผู้รับผิดชอบ ประเมิดผลและรายงาดผลรอบ 6 เดือด 9 เดือด  และ  12  เดือดตามที่ สพฐ.ก าหดด    
 
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 

- สรุป รายงาดผล 
 

ผอ.สพป./สพม./วิดิจฉัย 

เจ้าหด้าที่ / คณะท างาด 

เห็ดชอบ 

ไม่เห็ดชอบ 
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  7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                         แบบตามท่ี สพฐ.ก าหดด 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี พ.ศ.
2546  
                    8.2  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
                    8.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                   8.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                   8.5  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                   8.6  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545  
                   8.7 แดวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  

ชื่องาน  ; งานค ารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค:์ เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ สอดคล้องกับ         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้ดเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

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

 
 
 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  แดวทางการปฏิบตัิงาด เกณฑ์การหห้
คะแดดและ ค่าเป้าหมายการหหบ้รกิารสาธารณะ (PSA)   
 

1 สัปดาห ์  จดท. /
คณะท างาด 

 

2. 
 

                                                    
 

ด าเสดอผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาพจิารณาหห้ความเห็ดชอบ     
ลงดามค าสั่ง/มอบหมายงาด 

2 วัด  จดท.  

3. 
 

 
 

สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาด  ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด
และ ผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัด 

1 สัปดาห ์  จดท. /
คณะท างาด 

 

4. 
 

 
 
 

จัดเก็บข้อมลูพื้ดฐาด,  ข้อมูลปีฐาด(based  lines)  เพื่อหห้
ผู้รับผิดชอบก าหดดแดวทางการบรรลเุป้าหมายส าหรับ
ตัวช้ีวัดที่รับผดิชอบ 

1 สัปดาห ์  จดท.  

5. 
 

                                                      
 

 สื่อสาร  เพื่อหห้คณะท างาด  ผู้รบัผิดชอบ  มีความรู้   
ความเข้าหจ และ ความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิราชการของบุคลากรทุกคด
และส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา รวมถึงแดวทางการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ         
การจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI,s Template 

3 สัปดาห ์  จดท.  

6. 
 

                                   
 
 

 คณะท างาด  ผู้รับผิดชอบ  ขับเคลื่อด  รายงาดผลตาม
ปฏิทิดปฏิบัติงาดก าหดด 

 ส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษา มีผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลเุป้าหมาย
ตัวช้ีวัดที่ก าหดด 

จดท. /
คณะท างาด 

 

                                       

 ศึกษา  วิเคราะห์  แดวทางการ
ปฏิบัติงาด เกณฑ์การหห้คะแดดและ
ค่าเปา้หมายการหห้บริการสาธารณะ 
(PSA)   

สร้างทีมงาด  มอบหมายคณะท างาด  ผู้ก ากับดูแล
ตัวช้ีวัดและ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สื่อสาร  สร้างความรู้   ความเข้าหจ 

จัดเก็บข้อมลูพื้ดฐาด,  ข้อมูลปีฐาด(based  lines) 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ชื่องาน ;  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..........  กลุม่อ านวยการ รหัสเอกสาร  
วัตถุประสงค:์ เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา สามารถบรหิารจดัการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้าดเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
                                       

7.  
 
 

ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาดกับบคุลากรหดส าดกังาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา  
ผู้อ าดวยการสถาดศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ัดพ้ืดฐาดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี) 

1 วัด  จดท.  

8.  
 
 

ผู้รับผิดชอบ ประเมิดผลและรายงาดผลรอบ 6  เดือด 9 
เดือด  และ  12  เดือดตามที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ามี) ก าหดด    

รอบ 6 เดือด 
รอบ 9 เดือด 
รอบ 12 เดือด 

 จดท. /
คณะท างาด 

 

9.  ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 1 เดือด  จดท.  

10.  
 
 
 

สรุป รายงาดผล 
 

1 เดือด เอกสารรายงาดผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จดท. /
คณะท างาด 

 

เอกสารอ้างอิง :   1.  ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 
           2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 
                      3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งสว่ดราชการภายหดส าดักงาดเขตพืด้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 
                      4.  หลักเกณฑแ์ละวิธีการพัฒดาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  

                5.   ค ารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ........... 
 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาด 

ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย /รายงาดผล 

ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

 

สรปุ รายงาดผล 
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งานการควบคุมภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือควบคุมป้องกัดและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้ดจากการด าเดิดงาดตาม
ภารกิจของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาหห้เป็ดไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งหสและมีประสิทธิภาพ
ท าหห้การหช้ทรัพยากรเป็ดไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้ดตอดการปฏิบัติงาด ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้าดการเงิดหรือด้าดอ่ืด ๆ ที่อาจมีขึ้ดหดหด่วยงาด 
 2.2 เพ่ือหห้มีมาตรการป้องกัดความเสี่ยงหดแต่ละด้าดหดหด่วยงาดและหห้ด ามาตรการ
และการก ากับติดตามการแก้ไขปัญหามาหช้หดการด าเดิดการอย่างต่อเดื่อง 
 2.3 เพ่ือหห้บุคลากรและหด่วยงาดลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดหดการด าเดิดงาด
หดทุก ๆ ด้าด 
 2.4 เพ่ือหห้มีข้อมูลและการจัดท ารายงาดทางการเงิดเป็ดไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วด 
โปร่งหส ทัดต่อเวลาและเชื่อถือได้  

3. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมการด าเดิดงาดตามมาตรการหดการป้องกัดความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายหดตามภารกิจของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
      “การควบคุมภายหด”หมายถึง กระบวดการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหด่วยงาด 

ก าหดดหห้มีข้ึด  เพื่อหห้การด าเดิดงาดมีความม่ัดหจว่าการด าเดิดงาดโดยหช้ระบบการควบคุมภายหด 
ของหด่วยงาดจะท าหห้หด่วยงาดสามารถด าเดิดงาดบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ไม่เสี่ยงต่อการที่จะท าหห้เกิดความผิดพลาด  ซึ่งเป็ดสาเหตุที่จะท าหห้เกิดความเสียหายหรือความ
สิ้ดเปลืองแก่หด่วยงาด 
    “ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา”   หมายถึง ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัด ปัญหา การด าเดิดงาดตามภารกิจของส าดักงาด 
เขตพ้ืดที่การศึกษาเพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายหด 

   5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเดิดงาด ก าหดดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงหดการด าเดิดงาด 

     5.3 ก าหดดมาตรการหดการป้องกัดความเสี่ยงหดแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบ         
การควบคุมภายหดของทุกหด่วยงาดหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
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     5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเดิดการและจัดท ามาตรฐาดการควบคุมภายหดของ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาสอดคล้องกับ ส าดักงาดคณะกรรมการตรวจเงิดแผ่ดดิดก าหดด 

     5.5 ด าเดิดการตามแผดการปรับปรุงการควบคุมภายหดที่ได้จัดวางระบบไว้ 
     5.6 หห้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับด ามาตรการป้องกัดความเสี่ยงไป

หช้หดการควบคุมการด าเดิดงาดตามภารกิจของงาด 
     5.7 สรุปและรายงาดผลการด าเดิดงาดการควบคุมภายหด 
     5.8 ประเมิดผลการด าเดิดการควบคุมภายหดตามมาตรการที่ก าหดดทุกระดับและ

ปรับปรุงหห้เหมาะสมอย่างต่อเดื่องและสม่ าเสมอเป็ดระยะ ๆ 
     5.9 รายงาดผลการควบคุมภายหดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาต่อส าดักงาด

คณะกรรมการศึกษาข้ัดพื้ดฐาดและส าดักงาดคณะกรรมการตรวจเงิดแผ่ดดิด ตามระยะท่ีก าหดด       
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  6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

วิเคราะหภ์ารกจิของ สพป/
สพม.เพื่อเป็ดข้อมลูหดการ

วางระบบการควบคมุภายหด 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดท ามาตรฐาดการคบคุมภายหด 

ก าหดดมาตรการหดการป้องกัด     
ความเสีย่งและระบบการควบคุมภายหด 

ก าหดดปัจจัยเสี่ยงและจดัล าดับ
ความเสีย่ง 

บุคลากรทุกระดับด ามาตรการหด 
การป้องกัดความเสีย่งไปหช้หด    
การปฏิบัติงาด 
 

ด าเดิดการแผดการปรับปรุงและ
ควบคุมภายหดทีไ่ด้จัดวางระบบไว ้

ติดตามและประเมิดผล            
การด าเดิดงาดการควบคุมภายหด
และปรับปรุงตามแผดการควบคุมหห้
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเดื่อง 

สรุปและรายงาดผล      
การควบคุมภายหด หห้ สพฐ. 
/คตง. อย่างด้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้ดปีงบประมาณ 
 

เห็ดชอบ 

ไม่เห็ดชอบ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้  

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี        
พ.ศ.2546  
                    8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิดแผ่ดดิดว่าด้วยมาตรฐาดการควบคุมภายหด  
พ.ศ. 2544 
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9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ชื่องาน  งานการควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์
           1. เพื่อควบคุมป้องกัดและแก้ไขปญัหาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้ดจากการด าเดิดงาดตามภารกิจของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาหห้เป็ดไปอย่างถูกต้อง  มีความโปร่งหสและมีประสิทธิภาพ ท าหห้การหช้ทรัพยากรเป็ดไป
อย่างประหยดัและคุ้มค่า  โดยการลดขั้ดตอดการปฏิบัติงาด ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าดการเงิดหรือด้าดอื่ด ๆ ท่ีอาจมีขึ้ดหดหด่วยงาด 
           2. เพื่อหห้มีมาตรการป้องกัดความเสี่ยงหดแตล่ะดา้ดหดหด่วยงาดและหห้ด ามาตรการและการก ากับติดตามการแก้ไขปญัหามาหช้หดการด าเดิดการอย่างต่อเดื่อง 
           3 เพื่อหห้บุคลากรและหด่วยงาดลดปัจจยัเสีย่งและความผดิพลาดหดการด าเดิดงาดหดทุก ๆ ด้าด 
           4 เพื่อหห้มีข้อมูลและการจัดท ารายงาดทางการเงิดเป็ดไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วด โปร่งหส ทัดต่อเวลาและเช่ือถือได้  

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

 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัด ปัญหา การด าเดิดงาดตามภารกิจ
ของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุม
ภายหด 

1 สัปดาห์    

2. 
 

 
 
 

เสดอส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการหด
การด าเดิดการและจัดท ามาตรการหดการควบคุมภายหด 

    

3. 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจดัท ามาตรการการควบคุมภายหด/
ก าหดดมาตรการหดการป้องกัดความเสีย่งและระบบการควบคุม
ภายหด 

    

4. 
 

 
 
 
                   
                              

ศึกษาและก าหดดปัจจัยเสี่ยงของหด่วยงาดท่ีสามารถเกิดขึ้ดได้
ทั้งปัจจัยภายหดและปัจจัยภายดอกท่ีมีผลกระทบต่อ           
การด าเดิดงาดและจดัล าดับความเสี่ยง ประเมิดระดับความสีย่ง
เพื่อหช้เป็ดข้อมูลหดการป้องกัดและควบคุมความเสีย่ง 

    

วางระบบการ
ควบคุมภายหด 

เสดอ ผอ.สพป./สพม. 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ก าหดดปัจจัยเสี่ยงและจดัล าดับความเสี่ยง 

 
86 



 

9 สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน งานการควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   กลุ่ม อ านวยการ รหสัเอกสาร : …………………………….. 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
       

5. 
 

 
 
 

ก าหดดหห้บุคลากรทุกระดับด ามาตรการหดการป้องกัดความ
เสี่ยงไปหช้หดการปฏิบัติงาดหห้เป็ดไปตามวตัถุประสงค์และกลไก
ของการควบคุมและกจิกรรมการด าเดิดงาด 

 สพป./สพม. มีระบบความ
คุมภายหดท่ีมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามระเบียบ 

  

6. 
 

 
 
 

ประเมิดผลการด าเดิดการควบคุมภายหดตามมาตรการที่ก าหดด
ทุกระดับและปรับปรุงหห้เหมาะสมอย่างต่อเดื่องและสม่ าเสมอ
เป็ดระยะ ๆ  เพื่อเป็ดข้อมูลหดการก าหดดมาตรการและแผดการ
ควบคุมภายหดหดงวดต่อไป 

    

7. 
 

 
 
 

สรุปและรายงาดผลการด าเดิดงาดการควบคุมภายหด 
ของส าดักงาดเตพื้ดที่การศึกษาตอ่ส าดักงาดคณะกรรมการ
ศึกษาขั้ดพ้ืดฐาดและส าดักงาดคณะกรรมการตรวจเงิดแผ่ดดิด  
ตามระยะเวลาที่ก าหดด 

    

เอกสารอ้างอิง :  
                   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิดแผ่ดดิดว่าด้วยมาตรฐาดการควบคมุภายหด พ.ศ. 2544 
 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด                กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัติ                การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 
 

สรุปผลและรายงาดผล            
การควบคุมภายหด 

ด าเดิดการตามแผดท่ีไดจ้ัดวางระบบไว้
ควบคุมภายหด 

ติดตามและประเมิดผลการด าเดิดงาด 
ปรับปรุงแผดการควบคุมภายหด 
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งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  1. วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาหห้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี 
     2.2 เพ่ือหห้ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาด าไปหช้เป็ดแดวทางหดการพัฒดาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหด่วยงาดสู่ระดับมาตรฐาดสากล 
       2.3 เพ่ือหช้เป็ดกรอบแดวทางหดการประเมิดตดเอง และเป็ดบรรทัดฐาดการติดตามและ
ประเมิดผลการบริหารจัดการของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 
         3. ขอบเขตของงาน 
                 บริหารจัดการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาตามแดวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
 4. ค าจ ากัดความ 
                  “การพัฒดาองค์การ” หมายถึง   ความพยามยามอย่างมีแผดและต่อเดื่อง   เพ่ือก่อหห้ 
เกิดการเปลี่ยดแปลงทั่วทั้งระบบ  โดยมุ่งเด้ดการเปลี่ยดแปลงวัฒดธรรมขององค์การเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  ทั้งดี้ต้องได้รับความเห็ดชอบและสดับสดุดจากผู้บริหาร
ระดับสูง  ต้องหช้เครื่องมือและเทคดิคด้าดพฤติกรรมศาสตร์  ประกอบกระบวดการวิจัยเชิงแก้ปัญหา
เป็ดแม่แบบ 
                “PMQA”  (Public   Sector  Management  Quality  Award)    หมายถึง  การด า
หลักเกณฑ์และแดวทางการบริหารองค์การที่เป็ดเลิศ  ซึ่งได้ยอมรับเป็ดมาตรฐาดสากลโลกมา
ประยุกต์หช้พัฒดาระบบบริหารจัดการของหด่วยงาดภาครัฐ  โดยอาศัยหลักการประเมิดองค์การด้วย
ตดเองเป็ด    การทบทวดสิ่งที่องค์การด าเดิดการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ    
เมื่อตรวจพบว่าเรื่องหดยังไม่อยู่หดระบบที่ด่าพอหจเมื่อเทียบกับเกณฑ์  องค์การจะได้พัฒดาวิธีปฏิบัติ
เพ่ือปรับปรุงองค์การอย่างต่อเดื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาดไปสู่มาตรฐาดระดับสากล 
   “ ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  ”  หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา 
และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    “เจ้าภาพหลัก ”   หมายถึง   กลุ่มอ าดวยการ     
     “เจ้าภาพรอง”    หมายถึง   บริหารงาดบุคคล กลุ่มดโยบายและแผด กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มดิเทศ  ติดตามและประเมิดผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาดการเงิดและ
สิดทรัพย์ หด่วยตรวจสอบภายหด และกลุ่มส่งเสริมสถาดศึกษาเอกชด (ยกเว้ด สพม.) 
                       “คณะท างาด”   หมายถึง   ทีมงาดบุคลากรของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาที่
ได้รับมอบหมายหห้ขับเคลื่อดงาดพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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                       “เจ้าหด้าที่  ”   หมายถึง   บุคลากรผู้ รับผิดชอบ /ผู้ที่ ได้รับมอบหมายหห้
ปฏิบัติงาดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       5.1   จัดประชุมชี้แจง  สร้างความตระหดัก  และหห้ความรู้หดเรื่องการพัฒดาองค์การ
และการพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  แก่บุคลากรทุกคดหดองค์การ  เดื่องจากปัจจัย
ความส าเร็จอย่างหดึ่งหดการด าเดิดการที่ส าคัญ  คือการมีส่วดร่วมของทุกคดหดองค์กรเพ่ือที่จะได้
ตระหดักและเล็งเห็ดถึงความส าคัญ ประโยชด์ที่จะได้รับจากการด าเดิดการดังกล่าว 
                 5.2    คณะท างาดด าเดิดการพัฒดาองค์การและพัฒดาคุณภาพการบริหาจัดการ
ภาครัฐและจัดท าแผดด าเดิดการ  เพ่ือหห้มีผู้รับผิดชอบหดแต่ละกิจกรรมของการด าเดิดการ  
คณะท างาดควรประกอบด้วย  2  คณะ  คือ 
                         5.2.1  คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเดิดการพัฒดาคุณภาพ         
การบริหารจัดการภาครัฐ  (Steering   Committee) 
                           หด้าที่  :   หห้ดโยบาย   กรอบทิศทางหดการด าเดิดการ   รวมทั้งเป็ดผู้ผลักดัด
และหห้การสดับสดุดหดทุกเรื่องเพ่ือหห้การด าเดิดการเป็ดไปตามแผดที่ก าหดด 
                           องค์ประกอบ  :   ประกอบไปด้วยผู้บริหารหดระดับต่าง   ๆ   ของส่วดราชการ   
คือ หัวหด้าส่วดราชการ   รองหัวหด้าส่วดราชการ  และหัวหด้าหด่วยงาดที่รายงาดโดยตรงต่อ
หัวหด้าส่วดราชการ 
 
                           5 2. 2  คณะกรรมการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Working   
Team)                 
                                   หด้าที่  :  ด าเดิดการพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการของส่วดราชการตาม
แดวทางและทิศทางที่ได้รับจาก คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเดิดการพัฒดาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ  (Steering   Committee)   โดยจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การพร้อมกับ
ประเมิดองค์การด้วยตดเอง  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และจัดท ารายงาดผลการ
ด าเดิดการเบื้องต้ดของส่วดราชการ 
                                 องค์ประกอบ  :   ประกอบด้วยรองหัวหด้าส่วดราชการที่ท าหด้าที่          
รองประธาดของ คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเดิดการพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering   Committee)    ท าหด้าที่ประธาดหดคณะกรรมการพัฒดาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ    ( Working Team) 
                                 -   เจ้ าหด้ าที่ ที่ ท าหด้ าที่ เป็ ด เจ้ าภาพหดแต่ละหมวด (Category   
Champion) ครอบคลุมทั้ง   6  หมวด  ต้องเป็ดผู้ที่มีความรอบรู้เป็ดอย่างดีหดงาดที่เกี่ยวข้องหดแต่
ละหมวดที่ตดเองรับผิดชอบ    
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                                  -   ทีมงาดหดแต่ละหมวดทั้ง   6   หมวดด าเดิดการร่วมกัดหดหมวดที่  7 
                  5.3   สร้างความเข้าหจกับคณะท างาดเพ่ือเตรียมความพร้อมหดการจัดท าลักษณะ
ส าคัญขององค์กรและประเมิดองค์การด้วยตดเอง  7  หมวด  เพ่ือหห้คณะกรรมการพัฒดาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ( Working   Team) มีความรู้   ความเข้าหจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐและเทคดิคหดการประเมิดองค์การเป็ดอย่างดี 
                5.4   จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การตามแดวทางการพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ        คณะกรรมการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    (Working   Team)  ต้อง
ร่วมกัดจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การเพื่อหห้เข้าหจและเห็ดภาพรวมขององค์การตรงกัด เห็ดทศิทาง
ที่ส่วดราชการจะพัฒดา 
                       ลักษณะส าคัญขององค์การแบ่งเป็น  2  หัวข้อ  ได้แก่ 
                            1. ลักษณะองค์การ  ศึกษาข้อมูลพ้ืดฐาดของส่วดราชการและความสัมพัดธ์
กับผู้รับบริการผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย  ความสัมพัดธ์กับส่วดราชการอ่ืดที่ เกี่ยวข้องหดการปฏิบัติราชการ
และประชาชดโดยรวม 
                            2.  ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายหดเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วด
ราชการเผชิญอยู่หดปัจจุบัด 
               5.5  จัดท ารายงาดผลการด าเดิดการเบื้องต้ดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รวม  7  หมวด  เมื่อจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพ่ือหห้เห็ดภาพรวม
ขององค์กรตรงกัด   จึงประเมิดองค์การด้วยตดเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม  
7 หมวด  โดยการเขียดรายงาดเพ่ือหห้เห็ดถึงผลการด าเดิดการบริหารจัดการของส่วดราชการที่
เป็ดอยู่หดปัจจุบัดมากที่สุดดังดี้ 
                       หมวดที่  1  การน าองค์การ  เป็ดการตรวจประเมิดว่าผู้บริหารของส่วดราชการ
ด าเดิดการอย่างไรหดเรื่องวิสัยทัศด์  เป้าประสงค์ระยะสั้ดระยะยาว  ค่าดิยม  ความคาดหวังหดผลการ
ด าเดิดการ  รวมถึงการหห้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย  รวมทั้งตรวจประเมิดว่า
ส่วดราชการมีการก ากับดูแลตดเองทีดี  ด าเดิดการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อชุมชดอย่างไร 
                      หมวดที่   2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป็ดการตรวจประเมิดวิธีการก าหดด
ประเด็ดยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์หลัก  รวมถึงแผดปฏิบัติราชการเพ่ือ
ด าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหด้า 
                     หมวดที่   3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เป็ดการ
ตรวจประเมิดว่าส่วดราชการก าหดดความต้องการ   ความคาดหวัง และความพึงพอหจข อง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสียอย่างไร  รวมถึงส่วดราชการมีการด าเดิดการอย่างไรหดการสร้าง
ความสัมพัดธ์กับ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วดเสีย   การก าหดดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าหห้ผู้รับบริการและผู้มีส่วดได้ส่วด
เสีย  มีความพึงพอหจ 
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                     หมวดที่  4   การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้   เป็ดการตรวจ
ประเมิดว่าส่วดราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสดเทศและ
จัดการความรู้อย่างไร 
                    หมวดที่  5   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  เป็ดการตรวจประเมิดว่า  ระบบงาด  
และระบบการเรียดรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงหจ  ช่วยหห้บุคลากรพัฒดาตดเองและหช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือหห้มุ่งไปหดแดวทางเดียวกัดกับเป้าประสงค์และแผดปฏิบัติการโดยรวมของ
ส่วดราชการ รวมทั้งตรวจประเมิดความหส่หจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมหดการท างาด   การ
สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาดของบุคลากร  ซึ่งจะด าไปสู่ผลการด าเดิดการที่เป็ดเลิศ 
                   หมวดที่  6    การจัดการกระบวนการ   เป็ดการตรวจประเมิดแง่มุมที่ส าคัญ
ทั้งหมดของการจัดการกระบวดการการหห้บริการทั้งหมด  และกระบวดการอ่ืดที่ส าคัญที่ช่วยสร้าง
คุณค่าแกผู่้รับบริการผู้มีส่วดได้ส่วดเสียและการบรรลุพัดธกิจของส่วดราชการ  ตลอดจดกระบวดการ
สดับสดุดที่ส าคัญต่าง ๆ  
                   หมวดที่   7   ผลลัพธ์ เป็ดการตรวจประเมิดผลการด าเดิดการและแดวโด้มของ
ส่วดราชการหดมิติต่าง ๆ   ดอกจากดี้ต้องตรวจประเมิดผลการด าเดิดการของส่วดราชการโดย
เปรียบเทียบกับส่วดราชการหรือองค์กรอื่ดที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัด              
           5.6  ด าเดิดการหดข้อที่   2 – 5  ด าผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  ซึ่งมีอยู่  2   
ส่วดคือลักษณะองค์กร  และความท้าทายขององค์กร  ด าผลการประเมิดตดเองครบทั้ง  7  หมวด สู่
การพัฒดาองค์กรจุดเด่ดสามารถด าเดิดต่อไป  จุดด้อยต้องกลับมาทบทวดกระบวดการพัฒดาด าสู่
การปรับปรุงองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลและส่งผลสู่การ พัฒดาองค์กรสู่ความเป็ดเลิศ
ต่อไป 
          5.7  ก ากับ  ติดตาม   การพัฒดาองค์กรหดทุกด้าดและทุกหมวด  เป็ดระยะ ๆ อย่างต่อเดื่อง
และสม่ าเสมอ 
          5.8  ประเมิดผล   สรุปรายงาดผลหห้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อดไหวเป็ด
ระยะ ๆ  อย่างต่อเดื่องและสม่ าเสมอ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                            
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมชี้แจง     
สร้างความตระหดัก 

 

แต่งตั้งคณะท างาดพัฒดาองค์การ 
 

คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเดิดการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ Steering   Committee) 

       คณะกรรมการพัฒดาการบริหารจัดการ 
        ภาครัฐ (WorkingTeam) 

จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 
    1. ลักษณะส าคัญองค์การ 
    2. ความท้าทายต่อองค์การ 
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ณ
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ค์
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ผลการด าเดิดการเบื้องต้ดตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ   โดยการประเมิด
องค์การด้วยตดเอง ครบถ้วดทั้ง 7 หมวด   

ด าผลการด าเดิดการสู่การปรับปรุง/พัฒดา
องค์การ 

5. ลั
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ก ากับ ติดตาม 
3. ลั
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ประเมิดผล สรุปรายงาด 
ผลต่อผู้บริหาร 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  แบบฟอร์มตามส าดักงาด ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. ก าหดด 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                    8.1 คู่มือแดวทางด าเดิดการ  ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเดิดงาดการการ
พัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                    8.2  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
                    8.3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี         
พ.ศ.2546 
                    8.4 แดวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน      งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์  
              2.1 เพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบตัิงาดของส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาหห้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้ดเมอืงที่ดี 
     2.2 เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาด าไปหช้เป็ดแดวทางหดการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการของหด่วยงาดสู่ระดับมาตรฐาดสากล 
       2.3 เพื่อหช้เป็ดกรอบแดวทางหดการประเมิดตดเอง และเป็ดบรรทัดฐาดการตดิตามและประเมิดผลการบริหารจดัการของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

1. 
 

 
 
 

จัดประชุมช้ีแจง  สร้างความตระหดัก  หห้ความรู้หดการพัฒดา
องค์การ  การพัฒดาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากร
ทุกคดหดองค์การ และสร้างความตระหดัก หดการมีส่วดร่วม
พัฒดาองค์การหห้แก่บุคลากรทุกคดได้เล็งเห็ดความส าคญัและ
ประโยชด์ท่ีจะไดร้ับจากพัฒดาองค์การ 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

บุคลากรหดสังกัดมีความ
ความรู้ ความเข้าหจ 
ความตระหดักหดการ
บริหารจดัการตามเกณฑ์ 
PMQA    

คณะท างาด  

 
2. 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาดด าเดิดการพัฒดาองค์การ  พัฒดาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ   จ าดวด  2   คณะ ได้แก ่
   1.  คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเดิดการ 
พัฒดาคุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ   (Steering 
Committee)  (ด าเดิดการดา้ดดโยบาย) 
   2.  คณะกรรมการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
(Working  Team)  (ปฏิบัติตามดโยบาย) 

มกราคม  ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

 
3. 
 

 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและก ากับดแูลการด าเดิดการพัฒดา
คุณภาพการบริหารและจัดการภาครัฐ (Steering   
Committee)     หห้ดโยบายและ สร้างความหจหห้กับ    
คณะกรรมการพัฒดาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ    
(working  Term)    เพื่อเตรียมความพร้อมหดการจดัท าลักษณะ
ส าคัญขององค์การและประเมิดองค์การ ด้วยตดเอง  7  หมวด 

มกราคม คณะกรรมการพัฒดา
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ   มีความพร้อม
และมีความเข้าหจหด    
การด าเดิดการ 

คณะกรรม 
การก ากับ 
ดูแลการ 
ด าเดิดการฯ 

 

ประชุม ช้ีแจงและสร้าง 
ความตระหดักหดการพัฒดา

คุณภาพการบริหารจดัการองค์กร
สู่มาตรฐาดสากล 

แต่งตั้งคณะท างาดพัฒดาองค์การ 

ประชุม  สรา้งความเข้าหจหดการประเมิด
ส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประเมิดตดเอง 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน      งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์  
              2.1 เพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบตัิงาดของส าดักงาดเขตพื้ดที่การศึกษาหห้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้ดเมอืงที่ดี 
     2.2 เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาด าไปหช้เป็ดแดวทางหดการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการของหด่วยงาดสู่ระดับมาตรฐาดสากล 
              2.3 เพื่อหช้เป็ดกรอบแดวทางหดการประเมิดตดเอง และเป็ดบรรทดัฐาดการติดตามและประเมิดผลการบริหารจดัการของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
 

      

 
 

4. 
 

 
 

 คณะกรรมการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
(working  Term)  ร่วมกัดจัดท าลักษณะส าคญั 
ขององค์การ  ซึ่งแบ่งออกเป็ด 2 ส่วดหหญ่ ๆ  คือ  

 1. ลักษณะองค์การ    (สภาพบรบิททั่วไปขององค์การ) 
     2. ความท้าทายต่อองค์การ  (สภาพการแข่งขัด) 

 
กุมภาพันธ ์

 
 
 

 คณะกรรม 
การพัฒดา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 

 
5. 
 

 
    
 

คณะกรรมการพัฒดาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ    
(working  Term)   ด าเดิดการประเมิดองค์การด้วยตดเอง
ครบถ้วดท้ัง  7  หมวด  รวมถึงรายงาดผลตามเกณฑ์และ
แดวทางที่ก าหดด 

     มีนาคม ผลการประเมิดตดเอง 
ครบ 7 หมวด 
ที่มีความเชื่อมโยง
ความสัมพัดธ์กัดสอด
คล้อมกับการปฏิบัติงาด 

คณะกรรม 
การพัฒดา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 

 
6. 
 

 
 
  
 

ด าผลหดการประเมิดสู่การพัฒดา  ดังดี้ 
1. ผลการจดัท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
2. ผลการประเมิดองค์การด้วยตดเอง  ครบถ้วดท้ัง  7   หมวด 
3. ด าผลการประเมิดไปจัดท าแผดปรับปรุงและพัฒดาองค์ก 

เมษายน- 
มิถุนายน 

ส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษาผ่าดเกณฑต์ามที่ 
กพร.   ก าหดด 

คณะกรรม 
การพัฒดา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 

คณะกรรมการฯ  จัดท า 
ลักษณะส าคญัขององค์การ 

คณะกรรมการฯ  ประเมิดองค์การด้วยตดเอง
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ     
ครบถ้วดท้ัง  7   หมวด และรายงาดผล    
การด าเดิดงาด 

ด าผลการประเมิดสู่การจดัท าแผดปรับปรุง
และพัฒดาองค์กร  
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน      งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค์   
             2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาดของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาหห้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้ดเมอืงที่ดี 
     2.2 เพื่อหห้ส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษาด าไปหช้เป็ดแดวทางหดการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการของหด่วยงาดสู่ระดับมาตรฐาดสากล 
              2.3 เพื่อหช้เป็ดกรอบแดวทางหดการประเมิดตดเอง และเป็ดบรรทดัฐาดการติดตามและประเมิดผลการบริหารจดัการของส าดักงาดเขตพื้ดท่ีการศึกษา 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
       
 

7. 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและก ากับดแูลการด าเดิดการพัฒดา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ      (Steering     
Committee)       ก ากับ  ติดตาม  เป็ดระยะอย่างต่อเดื่องและ
สม่ าเสมอ 

      กรกฎาคม- 
      กันยายน 

 คณะกรรม 
การก ากับ 
ดูแลการ 
ด าเดิดการฯ 

 

 
8. 

 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒดาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ    
(working  Term)ประเมิดผล สรปุรายงาดผลการพัฒดาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเดื่องและสม่ าเสมอ 

      กรกฎาคม- 
      กันยายน 

 คณะกรรม 
การพัฒดา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง :                     
                    1. คู่มือแดวทางด าเดิดการ  ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการด าเดิดงาดการการพัฒดาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
                    2.  หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  
                    3.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดีพ.ศ.2546 
                    4. แดวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน                 จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏิบตัิ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า)  

ประเมิดผล   
สรุปรายงาด
ผล 

 
 
 

สรุปรายงาด 

ก ากับ  ติดตามการด าเดิดงาดพัฒดาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ           
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งานประสานงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           1. วัตถุประสงค์ 
              2.1 เพ่ือหห้การด าเดิดงาดประสาดงาดข้อมูลพ้ืดฐาดของหด่วยงาดภายหดและ
ภายดอกเขตพ้ืดที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็ดปัจจุบัด 
              2.2 เพ่ือการติดต่อประสาดงาดข้อมูลพ้ืดฐาดการท างาดระหว่างหด่วยงาดภายหด
และภายดอกหห้เกิดประโยชด์ต่อส่วดรวม 
           2. ขอบเขตของงาน 
         ประสาดงาดข้อมูลพ้ืดฐาดของหด่วยงาดภายหด และภายดอกส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาที่จะต้องติดต่อประสาดงาดอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือหห้การปฏิบัติงาดบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดประโยชด์สูงสุดร่วมกัด 
           4. ค าจ ากัดความ  
          “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับมอบหมายหห้ปฏิบัติงาดดี้ 

         “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.”       หมายถึง  ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             “ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น”  หมายถึง  รองผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่
การศึกษาที่ควบคุมดูแลงาดกลุ่มอ าดวยการ /ผู้อ าดวยการกลุ่มอ าดวยการ 

          “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายถึง   ผู้อ าดวยการส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา  

            “ประสาดงาดภายหด” หมายถึง ภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา และ
สถาดศึกษาหดสังกัด 

            “ประสาดงาดภายดอก” หมายถึง ประสาดงาดกับหด่วยงาด องค์กร และ
บุคคลภายดอกส าดักงาด  
             5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
              5.1 เจ้าหด้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสดเทศที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็ดต่อการประสาดงาด 
                       5.2 เจ้าหด้าที่รวบรวมข้อมูล  แยกข้อมูลของแต่ละหด่วยงาดเพ่ือสะดวกต่อ     
การค้ดหา 
                       5.3 ด าเสดอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล หห้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับพิจารณา
เห็ดชอบ 

             5.4 รวบรวมข้อมูล พ้ืดฐาด เพ่ือหห้การด าเดิดงาด ประสาดงาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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                        5.5  ประชาสัมพัดธ์ภารกิจงาด ข้อมูลพ้ืดฐาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา
แจ้งหด่วยงาดต่าง ๆ ทราบ 
                        5.6  ปรับปรุงข้อมูลหห้ถูกต้องเป็ดปัจจุบัด  เพื่อการติดประสาดงาดที่รวดเร็ว 
 
 
           6. Flow chart  การปฏิบัติงาน       
  

 
 
 
 
 
 

ผ่าด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
                 - 
         8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 
                 - 
 
 

ติดต่อจัดหาข้อมูล 
 

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหด่วยงาด 

ด าเสดอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่าดผู้บังคับบัญชา 

ประสาดข้อมูลหดรูปแบบต่างๆ 

แจ้งหด่วยงาดต่าง ๆ 

ปรับปรุงข้อมูลหห้ถูกต้องและเป็ด
ปัจจุบัด 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน      งานประสานงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา......   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

วัตถุประสงค์  
                    2.1 เพื่อหห้การด าเดิดงาดประสาดงาดข้อมูลพื้ดฐาดของหด่วยงาดภายหดและภายดอกเขตพื้ดท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็ดปัจจุบัด 

              2.2 เพื่อการติดต่อประสาดงาดข้อมูลพื้ดฐาดการท างาดระหว่างหด่วยงาดภายหดและภายดอกหห้เกิดประโยชด์ต่อส่วดรวม 

 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

1. 
 

 
 

 

เจ้าหด้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมลูสารสดเทศ
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็ดต่อการประสาดงาด 

3 วัด ทะเบียดข้อมูลพื้ดฐาดของ
หด่วยงาดภายหดและ
ภายดอกเขตพื้ดท่ี
การศึกษา 

  

 

2. 
 

 
 

 

เจ้าหด้าท่ีรวบรวมข้อมูล  แยกข้อมูลของแต่ละหด่วยงาดเพื่อ
สะดวกต่อการค้ดหา 

 

3 วัด    

 

3. 
 

 
 
 

ด าเสดอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล หห้ผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับพิจารณาเห็ดชอบ 

 

    

4.  
 

ประสาดข้อมูลสารสดเทศพ้ืดฐาด เพื่อหห้การด าเดิดงาด 
ประสาดงาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 การประสาดงาดระหว่าง
หด่วยงาดภายหดและ
ภายดอก     มี
ประสิทธิภาพ 

  

   
 

    

ศึกษา  วิเคราะห์ และ
รวบรวมข้อมลู 

 

รวบรวมข้อมลูของแต่ละหด่วยงาด 
 

ด าเสดอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่าดผู้บังคับบญัชา 
 

   ประสาดข้อมลูสารสดเทศ 
หดรูปแบบต่างๆ 
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9.  สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชื่องาน     งานประสานงาน (ต่อ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...   กลุ่ม  อ านวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 

วัตถุประสงค์  
                    2.1 เพื่อหห้การด าเดิดงาดประสาดงาดข้อมูลพื้ดฐาดของหด่วยงาดภายหดและภายดอกเขตพื้ดท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็ดปัจจุบัด 

              2.2 เพื่อการติดต่อประสาดงาดข้อมูลพื้ดฐาดการท างาดระหว่างหด่วยงาดภายหดและภายดอกหห้เกิดประโยชด์ต่อส่วดรวม 

 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

 
      

 

5. 
 

 
    
 

ประชาสมัพัดธ์ภารกิจงาด ข้อมลูพื้ดฐาดของส าดักงาดเขตพื้ดท่ี
การศึกษาแจ้งหด่วยงาดต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

    

 

6. 
 

 
 
  
 

ปรับปรุงข้อมูลสารสดเทศหห้ถูกตอ้งเป็ดปัจจุบัด      เพื่อการติด
ประสาดงาดท่ีรวดเร็ว 

 

    

เอกสารอ้างอิง :              
           -        
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด                กิจกรรมงาดหรือการปฏิบัติ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 
 

ประชาสมัพัดธ์แจ้งหด่วยงาดต่าง ๆ 
 

ปรับปรุงข้อมูลหห้ถูกต้องและเป็ดปัจจุบัด 
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                                             งานประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือบริหารการประชาสัมพัดธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒดาเทคโดโลยีการ
ประชาสัมพัดธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าหจเกี่ยวกับกิจการ ผลการด าเดิดงาด
ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหห้หด่วยงาด บุคลากร ชุมชดและประชาชดทั่วไป
ได้รับทราบทั่วถึงกัด 

2. ขอบเขตของงาน 
                ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒดาเทคโดโลยีการประชาสัมพัดธ์ สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพัดธ์ทั้งภายหดและภายดอกองค์กร การจัดท าข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และการหห้บริการข้อมูลข่าวสาร  

3. ค าจ ากัดความ 
                   “ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ 

ดโยบาย ความเคลื่อดไหวทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอื่ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าไปสู่องค์ความรู้และสื่อ
ประชาสัมพัดธ์ 

               “ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง   สิ่งที่สื่อความหมายหห้รู้เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  
ข้อมูล  หรือ สิ่งหดๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายดั้ดจะท าได้โดยสภาพของสิ่งดั้ดเองหรือโดยผ่าดวิธีการ
หดๆ  และไม่ว่า     จะได้จัดท าไว้หดรูปของเอกสาร  แฟ้ม รายงาด  หดังสือ  แผดผัง  แผดที่  
ภาพวาด  ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบัดทึกภาพหรือเสียงการบัดทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือวิธีอ่ืดหดที่ท าหห้สิ่งที่บัดทึกไว้ปรากฏได้ 
                          “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ” หมายถึง สถาดศึกษาหรือกลุ่ม
เครือข่ายสถาดศึกษาสังกัด ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคล
ที่เก่ียวข้อง 
           “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ” หมายถึง  หด่วยงาดองค์กร
ภาครัฐ    เอกชด  และท้องถิ่ด   องค์กรชุมชด  สถาดประกอบการ  สื่อมวลชดและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
                         “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ” หมายถึง   ผู้อ าดวยการ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ าดวยการเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                          “คณะท างาน ” หมายถึง   บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายหห้ปฏิบัติ
หด้าที่เป็ดการเฉพาะหดแต่ละภารกิจ 
                          “การเผยแพร่กิจการและผลงาน ” หมายถึง   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงาด
บริหารจัดการศึกษาและผลงาดอ่ืดๆของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหดสังกัด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        5.1แต่งตั้งคณะท างาดเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง กับการก าหดดเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ 

5.2 ส ารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ทั้ งเครือข่ายภายหดและ
ภายดอกองค์กร  แล้วจัดท าทะเบียดเครือข่ายประชาสัมพัดธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพัดธ์ 

5.3 จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหดด  แดวปฏิบัติ  และรูปแบบการติดต่อ
ประสาดงาดกับเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ 

5.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโดโลยีและสารสดเทศ 
5.5 ด าเสดอหลักเกณฑ์ ข้อก าหดด  แดวปฏิบัติ  รูปแบบการประสาดงาดหห้      

ผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาพิจารณาหห้ความเห็ดชอบและอดุมัติ 
5.6 วางแผด วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒดาสื่อไอที 

พิจารณาเลือกสื่อหห้ตอบสดองจุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ 
หลักเกณฑ์ ข้อก าหดด แดวปฏิบัติ  รูปแบบการติดต่อประสาดงาดหห้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และ
เครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ ดักประชาสัมพัดธ์และสถาดศึกษาได้ทราบและด าไปหช้ประโยชด์หดการ
ติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพัดธ์ 

5.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อดการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิต
สื่อประชาสัมพัดธ์ ด้วยเครือข่ายประชาสัมพัดธ์ (e- Network)  

5.8 จั ดบุ คล ากรผู้ รั บ ผิ ดชอบ การประสาด งาดและเครื อข่ ายการ
ประชาสัมพัดธ์ 
5.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพัดธ์  โดยหห้เครือข่ายมีส่วดร่วมหด              

การประชาสัมพัดธ์ 
5.10 ตรวจสอบประเมิดผล  การประสาดงาด  เครือข่ายประชาสัมพัดธ์แล้ว

ด าผลมาวางแผดพัฒดาปรับปรุงงาดอย่างต่อเดื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 



 

 
 

       6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างาด ศึกษา วิเคราะห์
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ส ารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์และ 
จัดท าทะเบียด 

จัดท าหลักเกณฑ์และรูปแบบการติดต่อ
ประสาดงาดกับเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ 

ด าเสดอหลักเกณฑ์ 
รปูแบบการประสาดงาด 
หห้ ผอ.สพป./ม.พิจารณา

อดุมัต ิ

ไม่อดุมัติ 

อดุมัติ 

จัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหาร
ประชาสมัพัดธ์ วางแผดผลติสื่อ และตดิตามข่าวสาร 

จัดบุคลากรผูร้ับผดิชอบการประสาดงาดกับ 
กลุ่มเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ 

รวบรวมข้อมลู/ประกาศเผยแพร่ขอ้มูลเครือข่าย 
การประชาสัมพัดธ์หห้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

 

ตรวจสอบประเมิดผลการประสาดงาดเครือข่าย 
และด ามาพัฒดาปรับปรุง 

ไม่อดุมัติ 
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          7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
         - 
 8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญ ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8.2 ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการหห้ข่าวและบริการข่าวสารของทาง

ราชการ   พ.ศ. 2529   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพัดธ์และการหห้ข่าวราชการ        

พ.ศ. 2525  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

105 



 

 
 

9. สรุปมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่อกระบวนการ;  งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....  กลุ่ม อ านวยการ รหัสเอกสาร………… 

วัตถุประสงค์  

           เพ่ือบริหารการประชาสัมพัดธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒดาเทคโดโลยีการประชาสัมพัดธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าหจเกี่ยวกับกิจการ ผลการ
ด าเดิดงาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหห้หด่วยงาด บุคลากร ชุมชดและประชาชดทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัด 

ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1                             

          
 แต่งตั้งท างาดการเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 

1 วัด 
 

 
 
 

- คณะท างาด 
 

 
 

2 
 

                                            ส ารวจข้อมลูเครือข่าย  จัดท าทะเบียด
เครือข่าย  ก าหดดหลักเกณฑ ์
ก าหดดรูปแบบการประสาดงาดกบั
เครือข่าย 

1 เดือด 
 

 - เจ้าหด้าท่ี 
- คณะท างาด 

 
 

3  
 
 
 

ด าเสดอหลักเกณฑ์รูปแบบการ
ประสาดงาดหห้ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
อดุมัต ิ
 

1 วัด 
 

 - เจ้าหด้าท่ี 
- ผอ.สพป. ผอ.สพม. 

 

       
  

 
 
 
 

 
 
 

    

คณะท างาด ศึกษา  
วิเคราะห์ ระเบยีบ  
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ส ารวจข้อมลู/จัดท าทะเบยีด
เครือข่าย/หลักเกณฑ/์รูปแบบการ

ประสาดงาดกับเครือข่าย 

ผอ. สพป./สพม. 
พิจารณาอดุมัต ิ
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5. 
 
 
 

 - ก าหดดหด้าท่ีความรับผิดชอบหห้
ผู้รับผิดชอบการประสาดงาดกับกลุ่ม
เครือข่าย 
 

    

6. 
 
 

 
 

- จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพดัธ์หด
หลายรูปแบบ 

  บุคลากรทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 

 

8. 
 
 
 
 

 - ตรวจสอบประเมิดผลการประสาดงาด
เครือข่ายและด ามาพัฒดาปรับปรงุ 

 มีเครือข่ายประชาสัมพัดธ์
เผยแพร่กจิกรรมของ สพป./
ม.ที่มีประสิทธิภาพ
หลากหลายช่องทาง 

  

เอกสารอ้างอิง : 1. พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    2.  ระเบียบส าดักดายกรฐัมดตรีว่าด้วยการหห้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ. 2529   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                    3.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพัดธ์และการหห้ข่าวราชการ        พ.ศ. 2525  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ                  การตัดสิดหจ            ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
      จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบ              
การประสาดงาด 

ตรวจสอบประเมิดผล 
ด ามาพัฒดาปรับปรุง 

กิจกรรมเสริม 
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งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าหจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาด
ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหห้หด่วยงาด  บุคคล ชุมชด  และสาธารณชด
ทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัด 

2. ขอบเขตของงาน 
  ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ทั้งภายหดและภายดอกองค์กร           
การจัดท าข้อมูลข่าวสาร  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  และการหห้บริการข้อมูลข่าวสาร  

4. ค าจ ากัดความ 
               “ ข้อมูลข่าวสาร ”  หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายหห้รู้เรื่องราว  ข้อเท็จจริง  
ข้อมูล  หรือ      สิ่งหดๆ  ไม่ว่าการสื่อความหมายดั้ดจะท าได้โดยสภาพของสิ่งดั้ดเองหรือโดยผ่าด
วิธีการหดๆ  และไม่ว่า     จะได้จัดท าไว้หดรูปของเอกสาร  แฟ้ม รายงาด  หดังสือ  แผดผัง  แผดที่  
ภาพวาด  ภาพถ่าย  ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร  การบัดทึกภาพหรือเสียงการบัดทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์  หรือวิธีอ่ืดหดที่ท าหห้สิ่งที่บัดทึกไว้ปรากฏได้ 
                         “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ” หมายถึง   ผู้อ าดวยการ
ส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ าดวยการส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                          “คณะท างาน ” หมายถึง   บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายหห้ปฏิบัติ
หด้าที่เป็ดการเฉพาะหดแต่ละภารกิจ 
                                 “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน  ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารงาดบริหารจัดการศึกษาและผลงาดอ่ืดๆของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหด
สังกัด 
 

  5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5.1.1แต่ งตั้ งคณะท างาดเพ่ือศึกษาวิ เคราะห์ ระเบี ยบกฎหมาย

หลักเกณฑ์    แดวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
5.1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสาดงาดกับเครือข่ายฯ บุคคล  

หด่วยงาดและสาธารณชด  ด้วยระบบเทคโดโลยีสารสดเทศ  และรูปแบบอ่ืด 
5.1.3 จัดท าแผดการประชาสัมพัดธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงาดของ

ส าดักงาดและสถาดศึกษาหห้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร  บทความวารสาร  รายการวิทยุ โทรทัศด์
และ   สื่ออิเลคทรอดิกส์ และสื่อหดรูปแบบอ่ืด 

5.1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็ดข้อมูลข่าวสาร  ผลงาดที่ผลิตเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพัดธ์ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ 

      5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงาดของส าดักงาดเขตฯ ด้วย
ระบบเทคโดโลยีสารสดเทศ  และภาพอ่ืดๆ 

5.1.7 ด าเดิดการประชาสัมพัดธ์โดยผ่าดสื่อต่างๆ  และเครือข่าย               
การประชาสัมพัดธ์ 
                                    5.1.8 ติดตามประเมิดผลการประชาสัมพัดธ์เพ่ือด าไปพัฒดา  ปรับปรุง
แก้ไขเป็ดระยะๆ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109 



 

 
 

 
 
 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 
 

ด าเดิดการประชาสัมพัดธ์ 

เกบ็รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโดโลยีสารสดเทศ 

วิเคราะห์สรุปประเด็ด  ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพัดธ์ 

ด าเสดอหลักเกณฑ์  รูปแบบการ
ประสาดงาด หห้ผอ. สพป./สพม.     

พิจารณาอดุมัติ 

ไม่อดุมัต ิ

อดุมัต ิ

แต่งตั้งคณะท างาด                   
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์            
ระเบียบ กฎหมาย                     

ที่เก่ียวข้อง 

จัดระบบรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

จัดท าแผดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพัดธ์หดรูปแบบต่างๆ 

ติดตามประเมิดผล 
การประชาสัมพัดธ์ 
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5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

         5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาด  ของส าดักงาดเขตพ้ืดที่และ
สถาดศึกษาด้วยระบบอิเลคทรอดิคส์และรูปแบบอ่ืด 
                              5.2.2 จัดระบบรูปแบบการหห้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงาดของส าดักงาด
เขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษา  หดรูปแบบของเอกสาร  ข่าวสาร  สื่อ Web Page E-mail และ
กระดาดข่าว  
                              5.2.3 จัดตั้งศูดย์บริการข้อมูลข่าวสาร  หรือคลังข้อมูลข่าวสารหดรูปแบบ
เอกสาร และระบบอิเลคทรอดิกส์ 

         5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูดย์ข้อมูลข่าวสารและการหห้บริการ 
                              5.2.5 หห้บริการข้อมูลข่าวสารหดรูปแบบที่หลากหลาย  ผ่าดสื่อทุกแขดง  
และเครือข่ายการประชาสัมพัดธ์ ต่อสาธารณชด 
                              5.2.6 ตรวจสอบประเมิดผลระบบการหห้บริการ  ด าผลการประเมิดไปหช้หด       
การพัฒดาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเดื่องเป็ดระยะๆ 
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสาร 

การประชาสัมพัดธ์ 

จัดระบบรูปแบบการหห้บริการข้อมูลข่าวสาร 

จัดตั้งศูดย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
ไม่อดุมัติ 

หห้บริการข้อมูลข่าวสารหดรูปแบบที่หลากหลาย 

มอบหมายบุคลากรหห้รับผิดชอบการหห้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจสอบประเมิดผล                      
เพ่ือการพัฒดา 

ปรับปรุงและแก้ไข 

อดุมัติ 

ด าเสดอระบบ /รูปแบบการหห้บริการ 
และจัดตั้งศูดย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
หห้ ผอ.สพป./สพม.พิจารณาอดุมัติ 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

7.1 แบบฟอร์มกระดาดข่าวหดเว็ปบอร์ด 
7.2 แบบฟอร์มการส่งข่าว 
7.3 แบบฟอร์มทะเบียดเครือข่าย 
7.4 โปรแกรมการรับ – ส่งข่าวทาง E-mail 

   8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8.2 ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการหห้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ       

พ.ศ. 2529   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพัดธ์และการหห้ข่าวราชการ 

พ.ศ. 2525  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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9.สรุปมาตรฐานงานส านักงานเขตพื้นที่ 
ชื่อกระบวนการ  ; งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอ านวยการ รหัสเอกสาร………… 
วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                      
           เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าว 
สารและเสริมสร้าง ความเข้าหจ เกี่ยวกับกิจการและผลงาดของส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาและสถาดศึกษาหห้หด่วยงาด  บุคคล ชุมชด  และสาธารณชดทั่วไปได้รับทราบ
โดยทั่วกัด 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  - แต่งตั้งคณะท างาดศึกษา 
วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1วัด 
 

 
 
 

- คณะท างาด 
 

 

2  - จัดระบบ/รูปแบบการติดต่อ
ประสาดงาด- จัดท าแผด
ประชาสัมพัดธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

1 เดือด  - เจ้าหด้าท่ี 
- คณะท างาด 

 

3  - ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร ทุก
รูปแบบ 
- วิเคราะห์ประเด็ดข้อมูลข่าวสาร 
- เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร 
 

  - เครือข่าย 
- เจ้าหด้าท่ี 
- คณะท างาด 

 

คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห ์
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

จัดระบบ/รูปแบบ และจัดท า
แผดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผลิตสื่อ ข้อมูลข่าวสารและ
วิเคราะห์ประเด็ดข่าว แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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4  
 

     

5  
 

     

6  - ด าเสดอแผดการ
ประชาสัมพัดธ์/รูปแบบการ
ประชาสัมพัดธ์และผล
วิเคราะห์ประเด็ดข้อมูล
ข่าวสารหห้ ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณาอดุมัติ 

  - ผอ.สพป./สพม.  

7  ประชาสัมพัดธ์ผ่าดสื่อ ต่าง ๆ 
และเครือข่ายประชาสัมพัดธ์หด
หลายรูปแบบ 

 ผลงาดของสพป./สพม.
เผยแพร่สู่สาธารณชดผ่าด
ช่องทาง 

- เจ้าหด้าที ่
- เครือข่าย 

 

8  - ติดตามตรวจสอบประเมิดผล         
การประชาสัมพัดธ์แล้วด ามา
พัฒดาปรับปรุงแก้ไข 

 ความเข้าหจที่ดีงามได้รับการ
สดับสดุดหห้สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะท างาด  

เอกสารอ้างอิง :  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
                      2. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการหห้ข่าวและบริการข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                      3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพัดธ์ลากรหห้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขัน้ตอน               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสุดกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

ด าเดิดการประชาสัมพัดธ์ 

ผอ. สพป./สพม. 
พิจารณาอดุมัต ิ

ติดตามประเมิดผล 
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                     งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครู 
                                                            และบุคลากรทางการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือหห้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญ
และก าลังหจหดการปฏิบัติงาด ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาด  เสริมสร้างความสัมพัดธ์ที่ดี
ระหว่างหด่วยงาดกับผู้ปฏิบัติงาดและระหว่างผู้ปฏิบัติงาดด้วยกัด   มีหลักประกัดได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือหดด้าดต่าง ๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
       ครอบคลุมถึงการด าเดิดงาดด้าดการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์หห้ความ
ช่วยเหลือหดด้าดต่าง ๆ ตามกรณีหดเบื้องต้ดที่ไม่ขัดต่อระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายหด  ส่วดราชการ พ.ศ. 2547 

4. ค าจ ากัดความ 
   สวัสดิการและสวัสดิภาพ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกิจการหด ๆ ที่ส าดักงาดเขต
พ้ืดที่การศึกษาหรือหด่วยงาดอ่ืดที่เกี่ยวข้องจัดหห้มีขึ้ด  โดยมีวัตถุประสงค์หดการช่วยเหลือและ
อ าดวยความสะดวกหห้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชด์หดการด ารงชีวิต
ทั้งที่ส่วดราชการจัดหห้และดอกเหดือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดหห้เป็ดกรณีปกติ   หรือเพ่ือ
ประโยชด์แก่การสดับสดุดการปฏิบัติราชการตามที่ส่วดราชการเห็ดสมควรจัดหห้มีเพ่ิมขึ้ด  และไม่
ขัดต่อระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายหดส่วดราชการ พ.ศ. 2547 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ปฏิบัติงาดหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1   ศึกษาระเบียบ และแดวทางปฏิบัติหดการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภท
ต่าง ๆ      ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้ท าข้อตกลงกับ 

5.2   วางแผดและก าหดดรูปแบบการด าเดิดงาด   การประชาสัมพัดธ์หดการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพหห้สถาดศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าหจหดเงื่อดไขหดการขอรับการ
สดับสดุด 
  5.3   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเดิดการหดแต่ละโครงการ 

5.4   ประสาดการด าเดิดการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5.5   ด าเดิดการหห้บริการด้าดสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแดวทางและเงื่อดไข

ของแต่ละโครงการ 
5.6   ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อดไขเพ่ือรักษาผลประโยชด์ของข้าราชการ

ที่เข้าร่วม 
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โครงการหดแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายหดส่วด
ราชการ          พ.ศ. 2547 

5.7   สรุปผลและรายงาดผลการด าเดิดการตามรายละเอียดที่ก าหดด 
 
    6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
  7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

 แบบค าขอรับการบริการตามเงื่อดไขของแต่ละโครงการ 
     8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายหดส่วดราชการ พ.ศ. 
2547 
  8.2  ระเบียบหรือแดวทางการด าเดิดการด้าดการจัดสวัสดิการหดแต่ละเรื่อง

ศึกษาระเบียบ/แดว
ปฏิบัติหดการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ประเภทต่าง ๆ 

วางแผดการด าเดิดงาดหดการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ 
 

เสดอ ผอ.สพป/สพม. 
พิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการหดการ
จัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ 

 

ด าเดิดงาดหดการจัดสวัสดิการ
และ สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ 
ทุกขั้ดตอด 
 

ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/
เงื่อดไขเพ่ือรักษาผลประโยชด์
ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ 
 

สรุปผลและรายงาดผล    
การด าเดิดงาดหดการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 

ไม่เห็ดชอบ 

เห็ดชอบ 
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9. สรุปมาตรฐานงานของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ชื่องาน : งาดสวัสดิการและสวัสดภิาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........  กลุ่มอ าดวยการ รหัสเอกสาร : …………………………….. 
วัตถุประสงค ์
         เพื่อหห้ข้าราชการ ได้รับสวสัดิการทีด่ี เกิดขวัญและก าลังหจหดการปฏิบัติงาด ยกระดบัคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาด  เสริมสร้างความสัมพัดธ์ที่ดรีะหว่างหด่วยงาดกับผู้ปฏิบัติงาดและระหว่างผูป้ฏิบตัิงาดด้วยกัด  และมี
หลักประกัดไดร้ับการสงเคราะห์ชว่ยเหลือหดด้าดต่าง ๆ ตามกรณีทีส่มควรอยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

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

 
 

ศึกษาระเบยีบ เง่ือดไขและ แดวทางปฏิบัติ หดการจัดสวัสดิการ
และสวสัดภิาพประเภทตา่ง ๆ  

1 วัด  จดท.  

2. 
 
 

 
 

วางแผดและก าหดดรูปแบบการด าเดิดงาด การประชาสัมพัดธ์
หดการจัดสวสัดิการและสวสัดิภาพหห้สถาดศึกษาและบุคลากรได้
ทราบและข้าหจหดเงื่อดไขหดการขอรับการสดับสดุด 

 
1 สัปดาห ์

มีรูปแบบการหหบ้ริการ
อย่างเสมอภาค ถูกต้อง 
ครบถ้วด 

 
จดท. 

 

3. 
 
 
 

 
 
 
 

เสดอผู้อ าดวยการเพื่อพิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเดิดการ
ตามรายละเอียดของแตล่ะโครงการ 

 
1 วัด 

 จดท.  

  
 

 จดท.  

4. 
 
 
 

 
 
 

ประสาดงาด และด าเดิดการหห้บริการด้าดสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพตามแดวทางและเง่ือดไขของแต่ละโครงการสอดคล้องกับ
ระเบียบ 

ตามปฏิทิดของ 
แต่ละโครงการ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความพึง
พอหจ 

จดท.  

5. 
 
 

 
 
 

สรุปผลและรายงาดผลการด าเดิดการและด าปัญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงพัฒดางาด 
 

ตามปฏิทิดของ 
แต่ละโครงการ 

 จดท.  

เอกสารอ้างอิง : 1.  ระเบียบส าดกัดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจดัสวสัดิการภายหดส่วดราชการ พ.ศ. 2547    2.. ระเบียบหรือแดวทางการด าเดิดการด้าดการจัดสวัสดิการหดแต่ละเรื่อง 
ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้ดตอด               จุดเริ่มต้ดหรือสิ้ดสดุกระบวดงาด              กิจกรรมงาดหรือการปฏบิัติ                  การตัดสิดหจ           ทิศทางหรือการเคลื่อดไหวของงาด                
     จุดเช่ือมต่อระหว่างหด้า (ถ้าไม่จบภายหด  1 หด้า) 

ศึกษาระเบยีบ / แดว
ปฏิบัติ เงื่อดไข 

 

วางแผดก าหดดรูปแบบ/ประชาสมัพัดธ์ 
 

สรุปผลและรายงาดผลการ
ด าเดิดงาด 

ด าเดิดงาดหดการจดัหรือหห้บริการสวัสดิการ/
สวัสดภิาพและติดตามตรวจสอบรายละเอียดของ
เงื่อดไขของโครงการ 

เสดอ ผอ.สพป/สพม 
พิจารณา 
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ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
5. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าดเมืองที่ดี พ .ศ . 2546 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่ดดิด พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ าดาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
8. กฎกระทรวง ก าหดดจ าดวดกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธาดกรรมการและ

กรรมการ วาระการด ารงต าแหด่งและการพ้ดจากต าแหด่งของคณะกรรมการเขตพ้ืดที่การศึกษา พ .ศ . 2546 
9. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยงาดสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
10.  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
11.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
12.  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการรับส่งงาดหดหด้าที่ราชการ พ.ศ.2524 
13.  ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยรถ

ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530(ฉบับที ่3) พ.ศ.2535 (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2538 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 
14. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการหดส่วดราชการ พ.ศ.2547 
15. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการหห้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพัดธ์และการหห้ข่าวสาร พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
17. ระเบียบการตรวจสอบภายหดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายหดของส่วดราชการ พ .ศ.  2551 
18. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
19. ระเบียบส าดักดายกรัฐมดตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอดิคส์ พ.ศ.2549 
20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 

2553 
21. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วดราชการภายหดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 

2553 
22. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทดข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาหด ก.ค.ศ.พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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23. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอดุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอดุกรรมการผู้แทดข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาหด อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืดที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
24. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒดาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
25. มาตรฐาดส าดักงาดเขตพ้ืดที่การศึกษา 

………………………………………………………… 
 
 


