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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 
แนวคิด 

 

 

วัตถุประสงค์ 
 
 
ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
1. งำนสำรบรรณ 
     1.1. งำนรับ-สงหนังสือรำชกำร 
     1.2 งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
     1.3 งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
      1.4 งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
     1.5 งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
 

 งำนอ ำนวยกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เปนงำนที่เกี่ยวของกับกำรจัดระบบบริหำรองคกำร 
กำรประสำนงำนและใหบริกำร สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภำรกิจและงำนตำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจ หน ำที่ ไดอยำงเรียบรอย         
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐำนของควำมถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริกำร     
ขอมูลขำวสำร เอกสำร สื่อ อุปกรณทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใชในกำรจัดกำรศึกษำแกสถำนศึกษำ  เพ่ือ
ใหสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรไดอยำงสะดวก คลองตัว มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 1. เพ่ือจัดระบบบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรใหบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเปนไป 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน 
  2. เพ่ือใหบริกำร สนับสนุน สงเสริม ประสำนงำน อ ำนวยกำร และยกระดับคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเปนไปดวยควำมเรียบรอย มีประสิทธิภำพ ไดมำตรฐำน 
  3. เพ่ือใหบริกำรและเผยแพรขอมูลขำวสำรและผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดตอสำธำรณชน กอใหเกิดควำมรู ควำมเขำใจกำรด ำเนินงำน เกิดควำม 
เลื่อมใส และศรัทธำ และใหกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพแกขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 
 
 

 2. งำนช่วยอ ำนวยกำร 
     2.1 งำนรับ-สงงำนในหนำที่รำชกำร 
     2.2 งำนมอบหมำยหนำที่กำรงำน 
      2.3 งำนเลขำนุกำรผูบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      2.4 งำนประชุมภำยในส ำนักงำน 
 3. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
      3.1 งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดลอม 
      3.2 งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 
      3.3 งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 4. งำนยำนพำหนะ 
 5. งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       5.1 งำนจัดระบบบริหำร 
      5.2 งำนพัฒนำคุณภำพกำรใหบริกำร 
      5.3 งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       5.4 งำนค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      5.5 งำนควบคุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       5.6 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 6. งำนประสำนงำน 
 7. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
      7.1 งำนสรรหำคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       7.2 งำนเลือกตั้งและสรรหำคณะอนุกรรมกำรขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
       7.3 งำนเลือกตั้งคณะกรรมกำรขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        (ก.ค.ศ.) และสรรหำคณะกรรมกำรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 8. งำนประชำสัมพันธ์ 
      8.1 งำนสรำงเครือขำยประชำสัมพันธ 
    8.2 งำนเผยแพรขอมูลขำวสำรและผลงำน 
 9. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 10. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

   ประเภทเอกสำร  :       คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   :       งำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

1. ชื่องำน : งำนสำรบรรณ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีมำตรฐำน 
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
3. ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ กำรรับ - ส่ง กำรจัดท ำหนังสือ กำรเก็บรักษำ กำรยืม และ 
กำรท ำลำยหนังสือรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกลุ่มอ ำนวยกำร 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
   “เจ้ำหน้ำที”่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
   “ส ำนักงำน” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
   “ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
   “เอกสำรลับ”หมำยถึง เอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผยได้ 
   “กลุ่ม” หมำยถึง - กลุ่มอ ำนวยกำร 
   - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   - กลุ่มนโยบำยและแผน 
   - กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   - กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   - กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   - กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
  “หน่วย” หมำยถึง หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  “เอกสำร” หมำยถึง เอกสำร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
  “ผอ.กลุ่ม” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
     5.1 งำนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร 
        5.1.1 งำนรับหนังสือรำชกำร 
 (1) เจ้ำหน้ำที่รับหนังสือรำชกำร/เอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชน ส่วนรำชกำร 
ภำยนอก และบุคคลทั่วไป 

 (2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือรำชกำร/เอกสำร 
             - กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้ำของหน่วยงำน 
      - กรณีถูกต้อง น ำเสนอเพ่ือด ำเนินกำรโดยเสนอให้หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร 
          ทั่วไป วิเครำะห์เนื้อหำเพ่ือจ ำแนกประเภทเอกสำรให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรทุกคน 
                    ลงทะเบียนรับด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

             - จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่ำงๆ 
             - หัวหน้ำกลุ่มงำน น ำเสนอผู้บริหำร /ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
              - กรณีเป็นหนังสือลับ นำยทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน ำเสนอ 
                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
             - เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรบันทึกค ำสั่งกำรของผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                กำรศึกษำ 
            - ส่งเรื่องให้กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ให้บริกำรและติดตำมเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 
 5.1.2 กำรส่งหนังสือรำชกำร 
  (1) เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำง ตรวจควำมถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่ำงๆ ส่งมำ 
เพ่ือออกเลขที่หนังสือ 
 (2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้ำของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
 (3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง น ำหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และประทับตรำชื่อผู้ลงนำม 
 (4) แสกนส ำเนำหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file 
 (5) ส่งส ำเนำคืนเจ้ำของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
 (6) ส่งหนังสือรำชกำรด้วยทำงไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 (7) บริกำรตอบค ำถำม/ค้นหำค ำถำมทะเบียนหนังสือส่งออก 
 5.1.3 งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
 (1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรร่ำงหนังสือและจัดพิมพ์ตำมรูปแบบหนังสือ 
รูปแบบหนังสือในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยกำรน ำระบบเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดพิมพ์หนังสือ 

 (2) จัดพิมพ์หนังสือตำมรูปแบบที่ระเบียบก ำหนดไว้ จ ำนวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส ำเนำ 
ไว้ที่เจ้ำของเรื่อง 1 ฉบับ สำรบรรณกลำง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้ำหน้ำที่ของเรื่องรับงำนที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง ถ้ำไม่ถูกต้องให้ด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจำรณำลงนำมตำมล ำดับขั้น 
 (4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงนำมหนังสือรำชกำรแล้วสำรบรรณกลำง 
ท ำกำรออกเลขท่ีหนังสือส่งโดยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่ค ำสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืน 
เจ้ำของเรื่อง 
 5.1.4 งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 (1) กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในควำมรับผิดชอบ 
ของเจ้ำของเรื่องโดยให้ก ำหนดวิธีกำรเก็บ ให้เหมำะสมตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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 (2) กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ 
ไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
 (3) กำรเก็บไว้เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่จ ำเป็นจะต้องใช้ในกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ 
 อำยุกำรเก็บหนังสือ 
 (1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงำนเสร็จสิ้นแล้ว 
และเป็นคู่ส ำเนำที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จำกที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
 (2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดำซึ่งไม่มีควำมส ำคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนเป็นประจ ำให้ 
เก็บไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 (3) หนังสือที่ต้องกำรสงวนเป็นควำมลับ หนังสือที่เป็นหลักฐำนทำงอรรถคดี ให้ปฏิบัติ 
ตำมกฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น 
 (4) หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศำสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส ำหรับศึกษำค้นคว้ำให้เก็บไว้ 
ตลอดไป 
 5.1.5 งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
 กำรยืมหนังสือรำชกำรเป็นกำรยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ผู้ขอยืมยื่นค ำขอตำมแบบที่ก ำหนดพร้อมแจ้งให้ทรำบว่ำเรื่องที่ยืมนั้นจะน ำไปใช้ใน 
รำชกำรใด โดยจะต้องมอบหลักฐำนกำรยืมให้เจ้ำหน้ำที่เก็บ 
 (2) เจ้ำหน้ำที่รวบรวมค ำขอพร้อมเหตุผลกำรยืมหนังสือเสนอผู้บริหำรของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำอนุญำต                                                                                 
 (3) ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำเหตุผลกำรขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำว่ำจะอนุญำตหรือไม่อย่ำงไร 
 (4) แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอยืมตำมที่ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสั่งกำร 
 (5) ด ำเนินกำรตำมผลกำรสั่งกำรต่อไป 
 (6) เจ้ำหน้ำที่จัดท ำทะเบียนคุม/หลักฐำนขอยืม 
หมำยเหตุ 
 1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการ ระดับกองขึ้นไป 
 2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป 
 5.1.6. งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
 (1) ภำยใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บหนังสือ ส ำรวจหนังสือ 
และจัดท ำบัญชีหนังสือขอท ำลำย ตำมแบบที่ 25 ในระเบียบงำนสำรบรรณฯ เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ส ำรวจหนังสือเพ่ือท ำลำยควรท ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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 (2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ที ่2367/2546 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรท ำลำยหนังสือ ปกติประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป โดย คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสือ มีหน้ำที่ดังนี้ 
  1) พิจำรณำหนังสือที่จะขอท ำลำย ตำมบัญชีหนังสือขอท ำลำย 
  2) กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือฉบับใดไม่ควรท ำลำย และ 
ควรขยำยเวลำกำรเก็บไว้ ให้ลงควำมเห็นว่ำจะขยำยเวลำกำรเก็บไว้เมื่อใดในช่องกำรพิจำณำ 
  3) กรณีที่คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำหนังสือเรื่องใดควรท ำลำย ให้กรอก 
เครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในช่องกำรพิจำรณำ 
  4) เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งบันทึกควำมเห็นขัดแย้งของ 
คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ต่อผู้บริหำร เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
 (3) จัดท ำบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่จะขอท ำลำย เพ่ือเสนอผู้บริหำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร โดยให้พิจำรณำสั่งกำร ดังนี้ 
 
  1) ถ้ำเห็นว่ำเรื่องใดยังไม่ควรท ำลำย ให้สั่งกำรให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 
  2) ถ้ำเห็นว่ำเรื่องใดควรท ำลำยได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท ำลำยให้กอง 
จดหมำยเหตุแห่งชำติ ให้ควำมเห็นชอบ 
                     (4) ส่งบัญชีรำยชื่อหนังสือรำชกำรที่จะขออนุญำตท ำลำยให้กองจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือรำชกำรประเภทที่ได้ขอท ำ 
ควำมตกลงกับกองจดหมำยเหตุแห่งชำติไว้แล้ว 
  (5) กองจดหมำยเหตุแห่งชำติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่ำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำลำยหนังสือได้ 
  (6) ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือรำชกำรโดยกำรเผำหรือขำยเป็นเศษกระดำษ โดยมิให้ 
หนังสือนั้นอ่ำนเป็นข้อควำมได้ แล้วน ำเงินที่ได้จำกกำรขำย ส่งเป็นเงินรำยได้แผ่นดิน 
  (7) เมื่อท ำลำยเรียบร้อยแล้ว เสนอรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทรำบ 
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6.Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 6.1 งำนรับหนังสือรำชกำร 
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 6.2 งำนส่งหนังสือรำชกำร 

 

 6.3 งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
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 6.4 งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 

 



15 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 6.5 งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 

 

            6.6 งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 
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 7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  7.1 ทะเบียนสงหนังสือรำชกำร 
     7.2 ทะเบียนสงเอกสำรลับ 
     7.3 ทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 
     7.4 ทะเบียนรับเอกสำรลับ 
     7.5 แบบฟอรมหนังสือรำชกำรภำยนอก 
    7.6 แบบฟอรมหนังสือรำชกำรภำยใน 
     7.7 แบบฟอรมระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง 
     7.8 ทะเบียน/บัญชีกำรจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
     7.9 ทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 
     7.10 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสำรลับ 
     7.11 แบบขอยืมหนังสือรำชกำร 
     7.12 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐำนขอยืม 
     7.13 ทะเบียนรับหนังสือรำชกำร 
     7.14 บัญชีรำยชื่อหนังสือที่ขอท ำลำย 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
     ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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   ประเภทเอกสำร  :       คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   :       งำนช่วยอ ำนวยกำร 
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1. ชื่องำน : งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
2. วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือใหกำรรับสงงำนในหนำที่รำชกำรเปนไปดวยควำมเรียบรอยและถูกตองครบถ วน 
มีควำมโปรงใส และงำนในหนำที่มีควำมเรียบรอย สำมำรถบริหำรตอเนื่องไดอยำงมีประสิทธิภำพ 
ผูรับและผูสงงำนสำมำรถทรำบเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติเสร็จแลว อยูระหวำงกำรปฏิบัติ และยังไมไดปฏิบัติ 
และมีหลักฐำนกำรรับสงงำนที่ถูกตองตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวย กำรรับสงงำนในหนำที่ 
รำชกำร พ.ศ. 2524 
3. ขอบเขตของงำน 
        ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับสงงำนในหนำที่ ระหวำงผูอ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำไดรับค ำสั่งยำยไปด ำรงต ำแหนง ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน กับ ผูอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ยำยมำด ำรงต ำแหนง หรือผูรักษำรำชกำรแทนผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
         “เจำหนำที่”หมำยถึง เจำหนำที่ที่ปฏิบัติงำนในแตละกลุมในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        “ผูอ ำนวยกำรกลุม” หมำยถึง ผูอ ำนวยกำรกลุมของแตละกลุม 
        “ผูสงมอบงำน” หมำยถึง ผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ยำยไป 
        “ผูรับมอบงำน” หมำยถึง ผูอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ยำยมำด ำรงต ำแหนงใหม 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
     5.1 เจำหนำที่จัดเตรียมแบบฟอรมบัญชีกำรรับสงงำนในหนำที่รำชกำร จ ำนวน 3 ชุด 
     5.2 เจำหนำที่ผูรับผิดชอบด ำเนินกำรรวบรวม และกรอกรำยละเอียดรำยกำรรับสงงำนใน 
หนำที่ ตำมภำระงำนตำมกลุมงำนที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมำย 
     5.3 เจำหนำที่เสนอใหผูสงมอบและผูรับมอบงำนลงนำมในบัญชีกำรรับสงมอบงำนในหนำที ่
     5.4 เจำหนำที่ผูรับผิดชอบจัดเก็บเอกสำรและหลักฐำนกำรรับสงงำนในหนำที่ท่ีลงนำมแลว 
จ ำนวน 1 ชุด และสงมอบใหผูรับ-สงงำนเก็บไวเปนหลักฐำนคนละ 1 ชุด 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
  
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบฟอร์มบัญชีกำรรับ-ส่งงำนในหน้ำที่ 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2524 
  8.2 พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
  8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

1. ชื่องำน : งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้งำน/ ภำรกิจ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 2. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนิน 
ไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำร 
ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
3. ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในภำพรวม 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรเก็บรักษำค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ 
 
 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 เจ้ำหน้ำที่รวบรวม รำยละเอียดกำรมอบหมำยงำนรำยบุคคลของแต่ละกลุ่มเพ่ือ 
จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดกำรมอบหมำยงำนของแต่ละบุคคล 
 5.3 เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพิจำรณำ เพ่ือเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พิจำรณำ 
 5.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำลงนำมในค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ 
 5.5 เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ให้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
และมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบตำมค ำสั่งด ำเนินกำรต่อไป 
 5.6 เจ้ำหน้ำที่เก็บค ำสั่งไว้เป็นหลักฐำนกำรมอบหมำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

        6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

  
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 ค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ 
  7.2 แบบมอบหมำยงำนในหน้ำที่ 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
  8.2 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
                     8.3 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

1. ชื่องำน : งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประสำนงำนและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดควำมคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุกำรณ์ 
3. ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่รับเรื่องมำด ำเนินกำร ตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้อง 
และประสำนงำนให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำสั่ง 
กำร และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งกำรแล้วจึงส่งเอกสำรคืนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
 “ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“ เลขำนุกำร” หมำยถึง ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“หนังสือภำยใน” หมำยถึง หนังสือรำชกำรที่มำจำกกลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“ หนังสือภำยนอก” หมำยถึง หนังสือรำชกำรที่มำจำกสถำนศึกษำ กระทรวง กรม 
และหน่วยงำนอื่น ที่เก่ียวข้อง 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 เลขำนุกำรลงทะเบียนรับเอกสำร 
  5.1.1 ในกรณีเลขำนุกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงทะเบียน 
รับเอกสำรจำกสำรบรรณกลำง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือรำชกำรทั่วไปและหนังสือรำชกำรลับ(หนังสือ 
ภำยนอก) และหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(หนังสือภำยใน) 
  5.1.2 ในกรณีเลขำนุกำรของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงทะเบียน 
รับเอกสำรจำกกลุ่ม ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (หนังสือภำยใน) 
 5.2 เลขำนุกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรโดยวิเครำะห์เนื้อหำพร้อมทั้งกำรตรวจสอบ 
และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนในเบื้องต้นก่อนน ำเสนอ 
ผู้บริหำร 
 5.3 เลขำนุกำรน ำเสนอเอกสำรต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำสั่งกำร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
  5.3.1 กรณีหนังสือภำยใน/หนังสือภำยนอก น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ หำกเห็นชอบให้ด ำเนินกำรต่อในข้อ 5.4 หำกไม่เห็นชอบให้เลขำนุกำรส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง 
  5.3.2 กรณีหนังสือภำยในของกลุ่มท่ีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ได้รับมอบอ ำนำจให้ก ำกับดูแล ให้เสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำ 
หำกเห็นชอบให้ด ำเนินกำรต่อในข้อ 
 5.4 หำกไม่เห็นชอบให้เลขำนุกำรส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง ถ้ำหำกนอกเหนือ 
จำกอ ำนำจกำรอนุมัติให้ผ่ำนเรื่องไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 
 5.4 เลขำนุกำรบันทึกค ำวินิจฉัยสั่งกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/รอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบและติดตำมงำนก่อนส่งเรื่องออก 
 5.5 เลขำนุกำรด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยสั่งกำร กรณีท่ีผู้บริหำรมอบหมำยให้เลขำนุกำร 
ด ำเนินกำรเอง 
 5.6 ส่งหนังสือคืนหน่วยงำน/กลุ่ม เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมค ำสั่งต่อไป 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 

 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบฟอร์มตำรำงกำรนัดหมำย 
  7.2 บัญชีรำยชื่อผู้ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตำมนัดหมำย 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 
 1. ชื่องำน : งำนกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้กำรประชุมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภำพ 
 3. ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม เชิญประชุม 
กำรจัดเตรียมสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ กำรเงิน กำรจัดท ำมติที่ประชุม รำยงำนกำรประชุม กำรออกค ำสั่ง 
ประกำศ และกำรจัดเก็บวำระ กำรประชุม มติที่ประชุม รำยงำนกำรประชุม เอกสำรที่เก่ียวข้อง และ 
ค ำสั่ง/ประกำศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  “กำรประชุมภำยใน” หมำยถึง กำรประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำง ๆ ให้จัดส่งวำระกำรประชุมภำยในเวลำที่ก ำหนด 
(ก่อนกำรประชุม 2 สัปดำห์) 
  5.2 เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง และตรวจสอบควำมถูกต้อง จัดท ำต้นฉบับระเบียบวำระกำรประชุม 
  5.3 เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวำระกำรประชุมเสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรพิจำรณำ และน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
  5.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบระเบียบวำระกำรประชุม 
และลงนำมในหนังสือเชิญประชุม 
  5.5 เจ้ำหน้ำที่จัดท ำหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร เชิญผู้บริหำร 
สถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
  5.6 เจ้ำหน้ำที่น ำต้นฉบับและระเบียบวำระกำรประชุมส่งฝ่ำยผลิตเอกสำรจัดท ำส ำเนำ 
และตรวจสอบควำมถูกต้อง 
  5.7 เจ้ำหน้ำที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม (ก่อนกำรประชุม 1 สัปดำห์) 
  5.8 เจ้ำหน้ำที่ประสำนผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเพ่ือขอค ำยืนยัน กำร 
เข้ำร่วมประชุม (ก่อนกำรประชุม 1-2 วัน) 
  5.9 เจ้ำหน้ำที่เตรียมกำรเกี่ยวกับกำรประชุม ดังนี้ 
   5.9.1 จัดท ำ power point เพ่ือน ำเสนอระหว่ำงกำรประชุม 
   5.9.2 เตรียมป้ำยชื่อ 
   5.9.3 เตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   5.9.4 จัดเตรียมค่ำเบี้ยประชุม / ค่ำพำหนะ 
   5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้ำประชุม 
   5.9.6 เตรียมอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  5.10 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรในวันประชุม 
   5.10.1 จัดห้องประชุม 
   5.10.2 อ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรประชุม 
   5.10.3 จดบันทึกกำรประชุม/บันทึกเทปกำรประชุม 
  5.11 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรถอดเทปบันทึกกำรประชุมและจัดพิมพ์ 
  5.12 เจ้ำหน้ำที่จัดท ำมติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดท ำรำยงำนกำรประชุม(2 สัปดำห์) 
และค ำสั่ง/ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเสนอตำมข้ันตอน ดังนี้ 
   5.12.1 น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรพิจำรณำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ในฐำนะเลขำนุกำร 
   5.12.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตรวจมติ / รำยงำนกำรประชุม / ค ำสั่งและ 
ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและให้ควำมเห็นชอบ 
   5.12.3 เจ้ำหน้ำที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรน ำเสนอ 
รองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ 
   5.12.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำลงนำมในมติย่อ / 
รำยงำนกำรประชุม 
   (1) มติที่ประชุมโดยย่อ 
    - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้ำประชุมพิจำรณำรับรองมติ (ภำยใน 
7 วัน) และรวบรวมควำมเห็นของผู้เข้ำประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ำมี) โดยเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือแก้ในรำยงำนกำรประชุม 
    - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                   (2) รำยงำนกำรประชุม 
   - เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นวำระกำรประชุมเพ่ือเสนอ 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้เข้ำประชุม พิจำรณำให้กำรรับรองในกำร 
ประชุมครั้งต่อไป 
  (3) ค ำสั่งและประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   - เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลงนำมแล้วด ำเนินกำร 
แจ้งกลุ่มต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
  5.13 เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดเก็บวำระกำรปะชุม เอกสำรที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุม 
โดยย่อ รำยงำนกำรประชุม ค ำสั่งและประกำศต้นฉบับในแฟ้มและส ำเนำในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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40 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบฟอร์มติดตำมงำน 
  7.2 แนวปฏิบัติ 
  7.3 หนังสือเชิญประชุม 
  7.4 ต้นฉบับระเบียบวำระกำรประชุม 
  7.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้ำประชุม 
  7.6 มติที่ประชุมโดยย่อ 
  7.7 รำยงำนกำรประชุม 
  7.8 แบบฟอร์มค ำสั่ง / ประกำศ 
  7.9 แบบฟอร์มแจ้งควำมเห็นเกี่ยวกับมติท่ีประชุม 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
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 1. ชื่องำน : งำนกำร ปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นสถำนที่ที่มีสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำร 
ปฏิบัติงำน มีควำมปลอดภัย และผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและพึงพอใจ 
 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมถึงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สภำพแวดล้อม ดูแลระบบสำธำรณูปโภคท้ัง 
ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรวมทั้งด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “คณะท ำงำน ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ / 
มัธยมศึกษำ หรือผู้ได้รับมอบหมำยแต่งตั้ง 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ส ำรวจ รับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับควำมต้องกำรในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พัฒนำสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำนและระบบสำธำรณูปโภคเพ่ือให้เกิดควำมสวยงำม เอ้ือต่อกำร 
ปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำนเป็นสถำนที่น่ำอยู่ น่ำท ำงำน และมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
  5.2 วำงแผนและก ำหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) กำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และ 
พัฒนำสภำพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนทั้งในปัจจุบันและอนำคตสอดคล้อง 
กับกิจกรรม 5 ส. รวมถึงก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
  5.3 ด ำเนินกำรจัด ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และพัฒนำสภำพแวดล้อม ระบบสำธำรณูปโภค 
ตำมแผนและมำตรกำรที่ก ำหนด 
  5.4 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  5.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน /น ำเสนอแนวทำงปรับปรุงและพัฒนำงำน         
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
  7.2 แบบรำยงำนมำตรกำรประหยัดพลังงำน 
  7.3 แบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 5 ส. 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 มำตรกำรประหยัดพลังงำน 
  8.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 5 ส. 
  8.3 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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1. ชื่องำน : งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริกำรอำคำรสถำนของส ำ นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพส่งผลให้กับผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ 
3. ขอบเขตของงำน 
 กำรบริกำรอำคำรสถำนที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นส่วนส ำคัญในกำรที่ส่งผล 
ต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ หมำยรวมถึง กำรวำงแผน มำตรกำร กำรดูแลรักษำ 
ควำมสะอำดอำคำรสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของหน่วยงำน 
ภำยในส ำนักงำนและองค์กรหรือบุคคลภำยนอกด้วย (ถ้ำมี) กำรบริหำรอำคำรและสถำนที่ให้ ปลอดภัย 
เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
4. ค ำจ ำกัดควำม 
 “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 “คณะท ำงำน ” หมำยถึง ทีมงำนที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
ให้รับผิดชอบ 
 “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง ผู้รับผดิชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนจัดระบบบริกำร 
อำคำรสถำนที่ 
 “บุคลำกร ” หมำยถึง บุคลำกรทุกคนที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 “พนักงำนท ำควำมสะอำด ” หมำยถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน 
ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 5.1 ศึกษำระเบียบ มำตรกำร หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติกำรขออนุญำตใช้อำคำรสถำนที่ 
ของส่วนรำชกำร 
 5.2 จัดท ำข้อบังคับ /แบบฟอร์ม กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ 
 5.3 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยผู้รับผิดชอบดูแล /ท ำควำมสะอำดและกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ 
 5.4 ด ำเนินกำร / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำมที่ได้วำงแผนไว้ 
 5.5 ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
 5.6 สรุปผลกำรด ำเนินงำน /น ำเสนอแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำนกำรบริกำรอำคำร 
สถำนที่ 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 

 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบขออนุญำตใช้ห้องประชุม 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  แนวปฏิบัติกำรใช้อำคำรสถำนที่ 
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 1. ชื่องำน : งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงควำมตระหนัก ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบทีก ำหนด 
  2. เพ่ือรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไม่ให้เกิดวำมเสียหำยมีควำมคงอยู่และปลอดภัย 
  3. เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง ควำมสงบสุข ควำมมั่นใจ ควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 
 3. ขอบเขตของงำน 
  งำนรักษำควำมปลอดภัยเป็นงำนส ำคัญของส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีมำตรกำรในกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของทำงรำชกำรซึ่งผู้รับผิดชอบที่ส ำคัญ คือผู้ปฏิบัติงำน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้ำที่ 
ในองค์กำร โดยต้องมีกำรควบคุม ติดตำมรำยงำนตำมระเบียบที่ก ำหนด 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  งำนรักษำควำมปลอดภัย หมำยถึง กำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหำ 
ในเรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทำงรำชกำรให้มีควำมปลอดภัยจำกภัยตำมธรรมชำติ อุบัติภัยและภัย 
จำกบุคคล 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. ศึกษำระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.2552 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ก ำหนดแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยในสถำนที่รำชกำรตำมระเบียบ 
  3. ประชุมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก ซักซ้อมควำมเข้ำใจในเรื่องกำรรักษำควำม 
ปลอดภัยของหน่วยงำนควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
  4. จัดหำ จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัย 
  5. ก ำหนด มอบหมำยหน้ำที่ให้ชัดเจนโดยจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นค ำสั่ง 
  6. ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
เพ่ือให้กำรรักษำควำมปลอดภัยมีประสิทธิภำพ มีกำรประเมินผลและรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 

 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบบันทึกกำรอยู่เวรยำม 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.2552 
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   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนยำนพำหนะ 
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 1. ชื่องำน : งำนยำนพำหนะ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรยำนพำหนะส่วนกลำงมีประสิทธิภำพ 
  2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับกำรบริกำรที่ดี 
  2.3 ยำนพำหนะส่วนกลำงได้รับกำรตรวจสอบและปรับปรุงสภำพตำมควำมเหมำะสม และมี 
สภำพพร้อมใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมตั้งแต่กำรวิเครำะห์ภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ภำรกิจที่มีควำมจ ำเป็นต้อง 
ใช้ยำนพำหนะส่วนกลำง มำตรกำรประหยัดพลังงำน หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตใช้ยำนพำหนะส่วนกลำง 
เตรียมควำมพร้อม กำรให้บริกำรส ำหรับผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และบุคลำกรของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีแจ้งควำมประสงค์ กำรควบคุม ตรวจสอบสภำพบ ำรุงรักษำ จัดเก็บ รักษำยำนพำหนะ 
และกำรสรุปและรำยงำน 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “ผอ.กลุ่ม” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
  “หัวหน้ำหมวด” หมำยถึง หัวหน้ำหมวดยำนยนต์ 
  “พขร.” หมำยถึง พนักงำนขับรถยนต์ 
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง ผู้รับผดิชอบมอบหมำย 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำในกำรใช้พำหนะส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.2 จ ำแนกพำหนะส่วนกลำงโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในกำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรให้บริกำรรวมทั้งกำรจัดท ำเอกสำรคู่มือประจ ำรถและขออนุญำตช ำระภำษีรถยนต์ 
  5.3 ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรขอใช้พำหนะส่วนกลำง รวมทั้งกำรขอใช้น้ ำมันส่วนกลำง 
หรือกรณีที่ต้องใช้น้ ำมันจำกแผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
  5.4 ก ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะในเรื่องของกำรขอใช้ กำรดูแลบ ำรุงรักษำกำรตรวจ
สภำพกำรส่งซ่อม พร้อมทั้งรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับ 
  5.5 ก ำหนดสถำนที่เก็บรักษำพำหนะส่วนกลำงให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ 
กรณีขออนุญำตน ำพำหนะส่วนกลำงเก็บรักษำนอกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำยที่ 
เกี่ยวข้อง 
  5.6 น ำผลกำรดูแลบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสภำพ ประเมินผลประสิทธิภำพพำหนะส่วนกลำง 
เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงต่อไป 
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  6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง 
  7.2 แบบสั่งจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
  7.3 บันทึกกำรใช้รถยนต์ของพนักงำนขับรถ 
 8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำรถรำชกำร พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 
 

 
 
 
 
 



59 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 

 

 
 

   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนจัดระบบบริหำรงำน 

           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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 1. ชื่องำน : งำนจัดระบบบริหำรงำน 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
โครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปรับปรุงโครงกำรกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ที่สอดคล้องกับบริบท กำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และวิจัย/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบโครงสร้ำง กำรแบ่ง 
ส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น 
กลุ่มงำนภำยใน 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
  “หัวหน้ำภำยในส่วนรำชกำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มอ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผูอ้ ำนวยกำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หัวหน้ำกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม 
สถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
  “คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง องค์คณะบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำม 
มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และ 
มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ให้ 
ควำมเห็นชอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำนภำยในกลุ่มภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  “คณะท ำงำน ” หมำยถึง คณะท ำงำนที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
แต่งตั้ง/มอบหมำยให้วิเครำะห์กำรก ำหนด/แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ 
ติดตำมประเมินผล 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง ผู้รับผดิชอบ/ผู้ที่ได้รบัมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนจัดระบบบริหำรงำน    
/วิเครำะห์กำรก ำหนด/แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
โครงสร้ำง กำรแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
  5.2 ศึกษำ สังเครำะห์ ออกแบบ จัดระบบกำรท ำงำน กระบวนงำน ปรับปรุงโครงกำร 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ที่สอดคล้องกับบริบทกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.3 น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
เป็นกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแจ้งกลุ่มบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรด้ำนบุคลำกร 
  5.4 ประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำนศึกษำทรำบ 
  5.5 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
  5.6 วิจัย/ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโครงสร้ำง กำรแบ่ง 
ส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น 
กลุ่มงำนภำยใน 
  5.7 ศึกษำ /สังเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนำ 
คุณภำพกำรให้บริกำร 
 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 



62 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 
  7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
  8.2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 
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 1. ชื่องำน : งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสร้ำง 
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร 
 3. ขอบเขตของงำน 
  กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และสร้ำงควำมพึง 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร 
  “เจ้ำภำพรอง ” หมำยถึง กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
  “ผู้รับบริกำร ” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน ประชำชน 
  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมำยถึง นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกร 
ที่เก่ียวข้องกับภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง ผู้รับผดิชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนเพิ่มคุณภำพ 
กำรให้บริกำร 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. วิเครำะห์ภำรกิจ ก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมเพ่ือให้ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
  2. มีช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงและเสนอรูปแบบกำรบริกำรต่ำง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของช่อง 
ทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำว 
  3. พัฒนำระบบกำรรวบรวมและจัดกำรข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค ำชมเชย 
โดยมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ วิเครำะห์เพื่อก ำหนดวิธีกำรและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของผู้รับรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 
  4. สร้ำงเครือข่ำย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
  5. ด ำเนินกำรในกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร 
ผ่ำนกระบวนกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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  6. วัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ 
กลุ่มตำมที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือน ำผลไปปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 
  7. ก ำหนดมำตรฐำน แนวทำง กำร ให้บริกำร ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนบริกำรในแต่ละงำน 
โดยมีกำรจัดท ำแผนภูมิหรือคู่มือกำรติดต่อรำชกำรโดยประกำศให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบ 
เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร 
  8. สรุปผลกำรด ำเนินงำน / วิจัย /รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  9. ศึกษำ /สังเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนำ 
คุณภำพกำรให้บริกำร 
 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
  8.2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
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 1. ชื่องำน : งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำน 
มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
 3. ขอบเขตของงำน 
  3.1 บริหำรจัดกำรและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน และ 11 ตัวบ่งชี ้คือ 
   - มำตรฐำนที ่1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ 
พัฒนำระบบกำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
   - มำตรฐำนที ่2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร 
ปฏิบัติจนบรรลุเป้ำหมำยและส่งผลดีต่อกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
   - มำตรฐำนที ่3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรก ำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 
ช่วยเหลือและพัฒนำสถำนศึกษำให้เกิดควำมเข้มแข็ง 
   - มำตรฐำนที ่4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรอัตรำก ำลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรเป็นมืออำชีพ 
   - มำตรฐำนที ่5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.2 ก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “คณะท ำงำน” หมำยถึง กลุ่มงำน บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ี 
รับผิดชอบตำมภำรกิจของแต่ละมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง บุคลำกรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
  “เจ้ำภำพหลัก” หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร 
  “ เจ้ำภำพรอง” หมำยถึง กลุ่มบริหำรงนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำร 
จัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทสติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
  “กำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง กำรมอบหมำยควำม 
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รับผิดชอบตำมภำรกิจแต่ละมำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  “กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมำยถึง 
กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองชองส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ชองกลุ่มอ ำนวยกำร 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน 
ตัวบ่งชี้ กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
  2. สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำม 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3. สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ 
ควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4. คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ นโยบำยเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  5.คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด 
  6. ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) 
และผลผลิตที่ประสบผลส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย น ำผลกำรประเมินตนเอง(SelfAssessment Report :SAR) ตำม 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน(Based Line Data) 
ส ำหรับกำรปรับปรุง /พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแผนกำรพัฒนำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
  8.2 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  8.5 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
  8.6 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 1. ชื่องำน : งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ สอดคล้องกับ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยมีกรอบและแนวทำงของ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. ก ำหนด 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร 
  “เจ้ำภำพรอง ” หมำยถึง บริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ 
สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภำยใน และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
  “คณะท ำงำน” หมำยถึง ทีมงำนบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีได้รับ 
มอบหมำยให้ขับเคลื่อนงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรำยมิติและตัวชี้วัด 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง บุคลำกรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำน 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  1. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เกณฑ์กำรให้
คะแนนและค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (PSA) 
  2. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำน ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 
และ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
  3. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน, ข้อมูลปีฐำน(based lines) เพ่ือให้ 
ผู้รับผิดชอบก ำหนดแนวทำงกำรบรรลุเป้ำหมำยส ำหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
  4. เจ้ำภำพหลัก และเจ้ำภำพรอง ด ำเนินกำรสื่อสำรเพื่อให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และ ควำมส ำคัญของค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 
ทุกคนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมถึงแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
งบประมำณ กำรจัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI,s Template) 
  5. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด 
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  6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด (ถ้ำมี) 
  7. เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ประเมินผล และรำยงำนผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือนตำมที่ สพฐ. /จังหวัด(ถ้ำม)ี ก ำหนด 
  8. ตรวจสอบผลกำรรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม 
  9. สรุป รำยงำนผล 
 
 
 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบตำมท่ี สพฐ.ก ำหนด 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
  8.2 ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
  8.3 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.4 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 
  8.5 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  8.6 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 
  8.7 แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
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 1. ชื่องำน : งำนกำรควบคุมภำยใน 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพท ำให้กำรใช้ 
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ โดยกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ลดควำมเสี่ยงหรือผล 
เสียหำยด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่อำจมีข้ึนในหน่วยงำน 
  2.2 เพ่ือให้มีมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำนในหน่วยงำนและให้น ำมำตรกำรและ 
กำรก ำกับติดตำมกำรแก้ไขปัญหำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
  2.3 เพ่ือให้บุคลำกรและหน่วยงำนลดปัจจัยเสี่ยงและควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำน 
  2.4 เพ่ือให้มีข้อมูลและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
ทันต่อเวลำและเชื่อถือได้ 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุม 
ภำยในตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “กำรควบคุมภำยใน”หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำนก ำหนดให้มี
ขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมม่ันใจว่ำกำรด ำเนินงำนโดยใช้ระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนจะท ำให้ 
หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เสี่ยงต่อกำรที่จะท ำให้เกิด 
ควำมผิดพลำด ซึ่งเป็นสำเหตุที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมสิ้นเปลืองแก่หน่วยงำน 
“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่
กำรศึกษำเพ่ือจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
  5.2 วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
ในกำรด ำเนินงำน 
  5.3 ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในแต่ละปัจจัยควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุม 
ภำยในของทุกหน่วยงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและจัดท ำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสอดคล้องกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
  5.5 ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่ได้จัดวำงระบบไว้ 
  5.6 ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องทุกระดับน ำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำร 
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ควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของงำน 
  5.7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน 
  5.8 ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรที่ก ำหนดทุกระดับและปรับปรุง 
ให้เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอเป็นระยะ ๆ 
  5.9 รำยงำนผลกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมระยะที่ก ำหนด 
 
 
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 
8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
 8.1 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 8.2 ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 
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 1. ชื่องำน : งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำร 
บริหำรจัดกำรของหน่วยงำนสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 
  2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐำนกำรติดตำมและ 
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. ขอบเขตของงำน 
  บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมแนวทำง และเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร 
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “กำรพัฒนำองค์กำร” หมำยถึง ควำมพยำมยำมอย่ำงมีแผนและต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลขององค์กำร ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบและสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง ต้องใช้ 
เครื่องมือและเทคนิคด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ ประกอบกระบวนกำรวิจัยเชิงแก้ปัญหำเป็นแม่แบบ 
  “PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมำยถึง กำรน ำหลักเกณฑ์ 
และแนวทำงกำรบริหำรองค์กำรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมำตรฐำนสำกลโลกมำประยุกต์ใช้พัฒนำ 
ระบบบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ โดยอำศัยหลักกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองเป็น กำรทบทวน 
สิ่งที่องค์กำรด ำเนินกำรเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำรรัฐ เมื่อตรวจพบว่ำเรื่องใดยังไม่อยู่ 
ในระบบที่น่ำพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กำรจะได้พัฒนำวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนไปสู่มำตรฐำนระดับสำกล 
  “ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “เจ้ำภำพหลัก ” หมำยถึง กลุ่มอ ำนวยกำร 
  “เจ้ำภำพรอง” หมำยถึง บริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วย
ตรวจสอบภำยใน และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ยกเว้น สพม.) 
  “คณะท ำงำน” หมำยถึง ทีมงำนบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย 
ให้ขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
  “เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถงึ บุคลำกรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนค ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
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 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 จัดประชุมชี้แจง สร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ในเรื่องกำรพัฒนำองค์กำรและกำร
พัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ แก่บุคลำกรทุกคนในองค์กำร เนื่องจำกปัจจัยควำมส ำเร็จอย่ำงหนึ่งในกำร 
ด ำเนินกำรที่ส ำคัญ คือกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
  5.2 คณะท ำงำนด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรและพัฒนำคุณภำพกำรบริหำจัดกำรภำครัฐและ 
จัดท ำแผนด ำเนินกำร เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของกำรด ำเนินกำร คณะท ำงำนควร 
ประกอบด้วย 2 คณะ คือ 
  5.2.1 คณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร 
จัดกำรภำครัฐ (Steering Committee) 
     หน้ำที่ : ให้นโยบำย กรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำร รวมทัง้เป็นผู้ผลักดันและให้ 
กำรสนับสนุนในทุกเรื่องเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
     องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหำรในระดับต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร คือ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร รองหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนที่รำยงำนโดยตรงต่อหัวหน้ำส่วน 
รำชกำร 
  5 2. 2 คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team) 
     หน้ำที่ : ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรตำมแนวทำงและ 
ทิศทำงที่ได้รับจำก คณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(Steering Committee) โดยจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรพร้อมกับประเมินองค์กำรด้วยตนเอง ตำมเกณฑ์ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเบื้องต้นของส่วนรำชกำร 
     องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ท ำหน้ำที่รองประธำนของ 
คณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Steering 
Committee) ท ำหน้ำที่ประธำนในคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ( Working Team) 
   - เจ้ำหน้ำที่ท่ีท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพในแต่ละหมวด (Category Champion) 
ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้เป็นอย่ำงดีในงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเอง 
รับผิดชอบ 
   - ทีมงำนในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ด ำเนินกำรร่วมกันในหมวดที่ 7 
 5.3 สร้ำงควำมเข้ำใจกับคณะท ำงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญของ 
องค์กรและประเมินองค์กำรด้วยตนเอง 7 หมวด เพ่ือให้คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ภำครัฐ ( Working Team) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชิงลึกเก่ียวกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
และเทคนิคในกำรประเมินองค์กำรเป็นอย่ำงดี 
 5.4 จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team) ต้องร่วมกันจัดท ำลักษณะส ำคัญ 
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ขององค์กำรเพ่ือให้เข้ำใจและเห็นภำพรวมขององค์กำรตรงกัน เห็นทิศทำงที่ส่วนรำชกำรจะพัฒนำ 
      ลักษณะส ำคัญขององค์กำรแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก ่
  1. ลักษณะองค์กำร ศึกษำข้อมูลพื้นฐำนของส่วนรำชกำรและควำมสัมพันธ์กับ 
ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมสัมพันธ์กับส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำรและ 
ประชำชนโดยรวม 
  2. ควำมท้ำทำยต่อองค์กำร ศึกษำข้อมูลควำมท้ำทำยในเชิงยุทธศำสตร์ที่ส่วนรำชกำร 
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 5.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเบื้องต้นตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
รวม 7 หมวด เมื่อจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เห็นภำพรวมขององค์กร 
ตรงกัน จึงประเมินองค์กำรด้วยตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ รวม 7 หมวด 
โดยกำรเขียนรำยงำนเพ่ือให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
มำกที่สุดดังนี้ 
 
      หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กำร เป็นกำรตรวจประเมินว่ำผู้บริหำรของส่วนรำชกำร 
ด ำเนินกำรอย่ำงไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ระยะสั้นระยะยำว ค่ำนิยม ควำมคำดหวังในผลกำร 
ด ำเนินกำร รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่ำส่วน 
รำชกำรมีกำรก ำกับดูแลตนเองทีดี ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อชุมชนอย่ำงไร 
       หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ เป็นกำรตรวจประเมินวิธีกำรก ำหนดประเด็น 
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติรำชกำรเพ่ือน ำไปปฏิบัติ 
และวัดผลควำมก้ำวหน้ำ 
 
                  หมวดที่ 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำร 
ตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรก ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงไร รวมถึงส่วนรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ 
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรก ำหนดปัจจัยที่ส ำคัญที่ท ำให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีควำมพึงพอใจ 
        หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ เป็นกำรตรวจประเมิน 
ว่ำส่วนรำชกำรเลือก รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำรและปรับปรุงข้อมูลและสำรสนเทศและจัดกำรควำมรู้ 
อย่ำงไร 
        หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล เป็นกำรตรวจประเมินว่ำระบบงำนและ 
ระบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกรและกำรสร้ำงแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและใช้ศักยภำพอย่ำง 
เต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในแนวทำงเดียวกันกับเป้ำประสงค์และแผนปฏิบัติกำรโดยรวมของส่วนรำชกำร รวมทั้ง 
ตรวจประเมินควำมใส่ใจกำรสร้ำงและรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ 
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กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ซึ่งจะน ำไปสู่ผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
         หมวดที่ 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร เป็นกำรตรวจประเมินแง่มุมที่ส ำคัญท้ังหมด 
ของกำรจัดกำรกระบวนกำรกำรให้บริกำรทั้งหมด และกระบวนกำรอ่ืนที่ส ำคัญท่ีช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่ 
ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรบรรลุพันธกิจของส่วนรำชกำร ตลอดจนกระบวนกำรสนับสนุนที่ 
ส ำคัญต่ำง ๆ 
          หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรและแนวโน้มของส่วน 
รำชกำร ในมิติต่ำง ๆ นอกจำกนี้ต้องตรวจประเมินผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรโดยเปรียบเทียบกับส่วน 
รำชกำรหรือองค์กรอ่ืนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน 
 5.6 ด ำเนินกำรในข้อที่ 2 – 5 น ำผลกำรจัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
ลักษณะองค์กร และควำมท้ำทำยขององค์กร น ำผลกำรประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่กำรพัฒนำ 
องค์กรจุดเด่นสำมำรถด ำเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมำทบทวนกระบวนกำรพัฒนำน ำสู่กำรปรับปรุง 
องค์กรเพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผลและส่งผลสู่กำร พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศต่อไป 
 5.7 ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำองค์กรในทุกด้ำนและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
และสม่ ำเสมอ 
 5.8 ประเมินผล สรุปรำยงำนผลให้กับผู้บริหำรองค์กำรได้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ 
อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
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 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบฟอร์มตำมส ำนักงำน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. ก ำหนด 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 คู่มือแนวทำงด ำเนินกำร ตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนกำรกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  8.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  8.3 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  8.4 แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
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   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนประสำนงำนข้อมูลพื้นฐำน        
                                                                ของหน่วยงำนภำยใน                                  
       และนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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 1. ชื่องำน : งำนประสำนงำนข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสำนงำนข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  2.2 เพ่ือกำรติดต่อประสำนงำนข้อมูลพ้ืนฐำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ 
ภำยนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ประสำนงำนข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำนภำยใน และภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำท่ีจะต้องติดต่อประสำนงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนนี้ 
  “ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น” หมำยถึง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ 
ควบคุมดูแลงำนกลุ่มอ ำนวยกำร /ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
  “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “ประสำนงำนภำยใน” หมำยถึง ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน 
สังกัด 
  “ประสำนงำนภำยนอก” หมำยถึง ประสำนงำนกับหน่วยงำน องค์กร และบุคคลภำยนอก 
ส ำนักงำน 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 เจ้ำหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ภำรกิจและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและ 
จ ำเป็นต่อกำรประสำนงำน 
  5.2 เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนเพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำ 
  5.3 น ำเสนอข้อมูล และวิธีกำรเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับพิจำรณำเห็นชอบ 
  5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน ประสำนงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  5.5 ประชำสัมพันธ์ภำรกิจงำน ข้อมูลพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแจ้ง 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทรำบ 
  5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรติดประสำนงำนที่รวดเร็ว 
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 6. Flow chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 8. เอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
 - 
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   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนประชำสัมพันธ์ 
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 1. ชื่องำน : งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือบริหำรกำรประชำสัมพันธ์ วิเครำะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนำเทคโนโลยีกำรประชำสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำร ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้หน่วยงำน บุคลำกร ชุมชนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบทั่วถึงกัน 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมถึงกำรผลิตและพัฒนำเทคโนโลยี สร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยใน 
และภำยนอกองค์กร กำรจัดท ำข้อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ กำรบริหำรงำนประชำสัมพันธ์ ” หมำยถึง กำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร โครงกำร 
นโยบำย ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำ ทรัพยำกรและกิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปสู่องค์ควำมรู้และ 
สื่อประชำสัมพันธ์ 
  “ ข้อมูลข่ำวสำร ” หมำยถึง สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 
สิ่งใดๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำ 
จะได้จัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ไฟล์ภำพ 
ไฟล์เอกสำร กำรบันทึกภำพหรือเสียงกำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ 
ปรำกฏได้ 
  “เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร ” หมำยถึง สถำนศึกษำหรือกลุ่มเครือข่ำย 
สถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ หรือมัธยมศึกษำรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  “เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยนอกองค์กร” หมำยถึง หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ 
เอกชน และท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถำนประกอบกำร สื่อมวลชนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
  “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “คณะท ำงำน” หมำยถึง บุคลำกรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
เป็นกำรเฉพำะในแต่ละภำรกิจ 
  “กำรเผยแพร่กิจกำรและผลงำน” หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริหำรจัด 
กำรศึกษำ และผลงำนอื่นๆ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำวิเครำะห์ ระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรก ำหนดเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
  5.2 ส ำรวจข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำยภำยในและภำยนอกองค์กร 
แล้วจัดท ำทะเบียนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ และบุคลำกรผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์ 
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  5.3 จัดท ำหลักเกณฑ์ข้อก ำหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับ 
เครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
  5.4 รวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้วยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
  5.5 น ำเสนอหลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรประสำนงำนให้ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติ 
  5.6 วำงแผน วิเครำะห์ และบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรพัฒนำสื่อไอที พิจำรณำเลือกสื่อ 
ให้ตอบสนองจุดมุ่งหมำย ประกำศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด 
แนวปฏิบัติ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนให้บุคลำกร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
นักประชำสัมพันธ์และสถำนศึกษำได้ทรำบและน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรติดต่อและส่งข่ำวประชำสัมพันธ์ 
  5.7 ติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
ด้วยเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ (e- Network) 
  5.8 จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรประสำนงำนและเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
  5.9 จัดกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์ 
  5.10 ตรวจสอบประเมินผล กำรประสำนงำน เครือข่ำยประชำสัมพันธ์แล้วน ำผลมำวำงแผน 
พัฒนำปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง      
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 พระรำชบัญญ ติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
  8.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 
2529 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 
2525 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 1. ชื่องำน : งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและเสริมสร้ำง ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกิจกำรและผลงำนของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้หน่วยงำน บุคคล ชุมชน และสำธำรณชนทั่วไปได้รับ 
ทรำบโดยทั่วกัน 
 3. ขอบเขตของงำน 
 ครอบคลุมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
กำรจัดท ำข้อมูลข่ำวสำร กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  “ ข้อมูลข่ำวสำร” หมำยถึง สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้เรื่องรำว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ 
สิ่งใดๆ ไม่ว่ำกำรสื่อควำมหมำยนั้นจะท ำได้โดยสภำพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่ำนวิธีกำรใดๆ และไม่ว่ำจะ 
ได้จัดท ำไว้ในรูปของเอกสำร แฟ้ม รำยงำน หนังสือ แผนผงั แผนที่ ภำพวำด ภำพถ่ำย ไฟล์ภำพ ไฟล์ 
เอกสำร กำรบันทึกภำพหรือเสียงกำรบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท ำให้สิ่งที่บันทึกไว้ 
ปรำกฏได้ 
  “ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
  “คณะท ำงำน” หมำยถึง บุคลำกรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกำร 
เฉพำะในแต่ละภำรกิจ 
  “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน” หมำยถึง กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริหำรจัด
กำรศึกษำและผลงำนอ่ืนๆของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
 5.ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
   5.1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
   5.1.2 จัดระบบ รูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยฯ บุคคล หน่วยงำน 
และสำธำรณชน ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรูปแบบอื่น 
   5.1.3 จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของส ำนักงำนและ 
สถำนศึกษำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
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   5.1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่ำวสำร บทควำมวำรสำร รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์และสื่อ 
อิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบอื่น 
   5.1.5 วิเครำะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนที่ผลิตเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ 
   5.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตฯ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และภำพอ่ืนๆ 
   5.1.7 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ และเครือข่ำยกำรประชำสัมพันธ์ 
   5.1.8 ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือน ำไปพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขเป็น
ระยะๆ 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
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  5.2 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
   5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรผลงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 
ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และรูปแบบอื่น 
   5.2.2 จัดระบบรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในรูปแบบของเอกสำร ข่ำวสำร สื่อ Web Page E-mail และกระดำนข่ำว 
   5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร หรือคลังข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบเอกสำร 
และระบบอิเลคทรอนิกส์ 
   5.2.4 จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำร 
   5.2.5 ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำยผ่ำนสื่อทุกแขนงและเครือข่ำย 
กำรประชำสัมพันธ์ ต่อสำธำรณชน 
   5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบกำรให้บริกำร น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
พัฒนำ 
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
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 6.Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  7.1 แบบฟอร์มกระดำนข่ำวในเว็บบอร์ด 
  7.2 แบบฟอร์มกำรส่งข่ำว 
  7.3 แบบฟอร์มทะเบียนเครือข่ำย 
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  7.4 โปรแกรมกำรรับ – ส่งข่ำวทำง E-mail 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 
  8.2 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2529 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 
2525 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   ประเภทเอกสำร  : คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน    
   ชื่อเอกสำร   : งำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรครู 
       และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 1. ชื่องำน : งำนกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับสวัสดิกำรที่ดี เกิดขวัญและก ำลังใจ 
ในกำรปฏิบัติงำน ยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้ปฏิบัติงำน เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนกับ 
ผู้ปฏิบัติงำนและระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้วยกัน มีหลักประกันได้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ 
ตำมกรณีที่สมควรอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
 3. ขอบเขตของงำน 
  ครอบคลุมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำร กำรสงเครำะห์ให้ควำมช่วยเหลือใน 
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยใน 
ส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547 
 4. ค ำจ ำกัดควำม 
  สวัสดิกำรและสวัสดิภำพ หมำยถึง กิจกรรมหรือกิจกำรใด ๆ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือและอ ำนวย 
ควำมสะดวกให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตทั้งท่ี 
ส่วนรำชกำรจัดให้และนอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่ทำงรำชกำรจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่ 
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ส่วนรำชกำรเห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1 ศึกษำระเบียบ และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพประเภทต่ำง ๆ 
ที่เหมำะสมรวมถึงที่ได้ท ำข้อตกลงกับ 
  5.2 วำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำน กำรประชำสัมพันธ์ในกำรจัดสวัสดิกำร 
และสวัสดิภำพให้สถำนศึกษำและบุคลำกรได้ทรำบและข้ำใจในเงื่อนไขในกำรขอรับกำรสนับสนุน 
  5.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในแต่ละโครงกำร 
  5.4 ประสำนกำรด ำเนินกำรกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
  5.5 ด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพตำมแนวทำงและเงื่อนไขของแต่ละ 
โครงกำร 
  5.6 ติดตำม ตรวจสอบรำยละเอียด เงื่อนไขเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรที่เข้ำร่วม 
โครงกำรในแต่ละโครงกำรที่ไม่ขัดต่อระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วน 
รำชกำร พ.ศ. 2547 
  5.7 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดที่ก ำหนด 
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 6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  แบบค ำขอรับกำรบริกำรตำมเงื่อนไขของแต่ละโครงกำร 
 
 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิง 
  8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547 
  8.2 ระเบียบหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรในแต่ละเรื่อง 
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