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คํานํา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง กําหนด ได้ให้มีการแบ่’เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้มีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต 
และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งสวนราชการภายใน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส่วยราชการภายใน โดยแบ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาออกเป็น  10 กลุ่ม และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
สําหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน ของกลุ่ม
อํานวยการ ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ อํานาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วย การแบ่งส่วน
ราชการภายใน สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย ประกอบด้วยงานสารบรรณ  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา งานช่วยอํานวยการ งานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา งาน
ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ขอขอบคุณคณะทํางานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดหวังว่าคู่มือฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เก่ียวข้อง 
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บทนํา 
แนวคิด 

งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นงานทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหาร องค์การ การ
ประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจ และงานตา่งๆ  ในสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สามารถบริหารจัดการและดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หน้าที่ได้ อย่าง เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตลอดจนสนับสนุน  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร 
สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช ้ในการจัดการศึกษาแก่  สถานศึกษาเพื่อให้ สถานศึกษาบริหาร
จัดการได้อย่างคล่องตัว  มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อจัดระบบบริหารและพฒันาคุณภาพการให้บริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
สํานักงาน 
2.เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงาน อํานวยการและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
3.เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดสาธารณะชนเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและ
ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวสัดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ ข้าราชการครูและบคุลากร ทางการศึกษา 
ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบข่าย/ ภารกิจ 
1.งานสารบรรณ 
1.1.งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ 
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 
1.5  งานการทาํลายหนังสือราชการ 
2.งานช่วยอํานวยการ 
2.1  งานรับ- ส่งงานในหน้าท่ีราชการ 
2.2 งานมอบหมายหน้าท่ีการงาน 
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2.4  งานประชุมภายในสํานักงาน 
3.งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
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3.1  งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
3.2  งานบริการอาคารสถานที่ 
3.3  งานรักษาความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี    
ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม  มีสภาพพร้อมใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ สะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว   
ขอบเขตของงาน   
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง  มาตรการประหยัดพลังงาน  หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง   เตรียมความ
พร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และ บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและ
รายงาน    
คําจํากัดความ   
ผอ.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง    ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ผอ.กลุ่ม  หมายถึง    ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
หัวหน้าหมวด หมายถึง    หัวหน้าหมวดยานยนต์   
พขร.  หมายถึง    พนักงานขับรถยนต์   
เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง    ผู้รับผดิชอบมอบหมาย    
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน              
1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
2 จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา  การให้บริการ
รวมท้ังการจัดทําเอกสารคู่มือประจํารถและขออนุญาตชําระภาษีรถยนต์              
3.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้นฎ้ามัน ส่วนกลางหรือกรณีท่ีต้องใช้
น้ํามันจากแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง              
4.กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบาํรุงรักษา  การตรวจสภาพ   การส่งซ่อม 
พร้อมท้ังรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาํดับ              
5.กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในท่ีปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ กรณีขออนุญาตนํา
พาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่ เก่ียวข้อง 
4.งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1  งานจัดระบบบริหาร  
4.2  งานพัฒนาคุณภาพการให บริการ 
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4.3  งานมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.4  งานคํารับรองปฏิบัติราชการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.5  งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.6  งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. งานประสานงาน 
6. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
6.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
6.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา) 
6.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
และสรรหาคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
7. งานประชาสัมพันธ์  
 7.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสันธ์  
          7.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
8. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้มี มาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ขอบเขตของงาน   
ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และการทําลายหนังสือ
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอํานวยการ   
คําจํากัดความ  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด เจา้หน้าที่ธรุการ เจา้พนักงานธรุการ 
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                    รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
  และผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
“เอกสารลับ” หมายถึง  เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 “กลุ่ม”  หมายถึง  -  กลุ่มอํานวยการ 
   -  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   -  กลุ่มนโยบายและแผน 
   -  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
-  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
- กลุ่มส่งเสริมศึกษาเอกชน 
“หน่วย” หมายถึง  หน่วยตรวจสอบภายใน 
“เอกสาร”        หมายถึง  เอกสารพัสดุไปรษณีย์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบAMSS) 
“ ผอ.กลุ่ม”       หมายถึง  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ



 

 
 
 
 

 
5.1 งานรับ- ส่งหนังสือราชการ 
5.1.1 งานรับหนังสือราชการ 
เจ้าหน้าท่ีรับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการภายนอกและบุคคลทั่วไป 
(2)  ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
        กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
        กรณีถูกต้อง  นําเสนอเพื่อดําเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไปวิเคราะห์เนื้อหา  เพื่อจําแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคน ลงทะเบียนรับด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วยต่างๆ  หัวหน้ากลุ่มงานนําเสนอผู้บริหาร/ ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  กรณีเป็นหนังสือลับ  นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว
นําเสนอผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  เจา้หน้าท่ีธุรการบันทึกคําสั่งของผู้บริหาร/ผู้อํานวยการสาํนักงานเขต
พื้นทีการศึกษา ส่งเรื่องให้กลุ่ม/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือลับ 
5.1.2 การส่งหนังสือราชการ  
(1) เจ้าหน้าท่ีสารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ ส่งมาเพือ่ออกเลขที่หนังสือ   
(2) กรณีไม่ถูกต้อง   ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย  
     กรณีถูกต้อง      นําหนังสือออกเลขที่โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และประทับตรา ชื่อผู้ลงนาม  
(3.) แสกนสําเนาหนังสือลงเคร่ืองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file  
(4).ส่งสาํเนาคืนเจา้ของเร่ือง กลุ่ม/หน่วย  
(5.)ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(6)บริการตอบคําถาม/ค้นหาคําถามทะเบียนหนังสือส่งออก  
 
 
.2  งานการจัดทําหนังสือราชการ  
        5.2.1  ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าท่ีดําเนินการรา่งหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบ
หนังสือ ตามระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนํา
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน การจัดพิมพ์หนังสือ  
  5.2.2  จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 3 ฉบับ เพื่อจัด 
เก็บสําเนาไว้ที ่เจ้าของเร่ือง  1 ฉบับ  สารบรรณกลาง 1  ฉบับ  ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง    
  



 

 
 
 
 

5.2.3  ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อ ตรวจสอบ  ความถูกต้อง  ถ้าไม่
ถูกต้องให้ดําเนินการแก้ไข  ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลง นามตามลาํดับข้ัน  
       5.2.4  ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้วสาร
บรรณกลางทําการ ออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คําสั่ง แล้วแต่ กรณีและส่งคู่
ฉบับคืนเจ้าของเร่ือง   
5.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  
- การเก็บระหว่างปฏิบัต ิคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดย
ให้กําหนดวิธีการเก็บ  ให้เหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
- การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรท่ีจะต้อง ปฏิบัติ
ต่อไปอีก  

- การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จําเป็นจะต้อง 
ใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา  

    อายุการเก็บหนังสือ  
     โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  เว้นแต่  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
แล้วและเป็นคู่สําเนา ที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี  
              หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาซ่ึงไม่มีความสาํคัญ  และเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า  1 ปี  
       หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น  
        หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์  หรือเร่ืองท่ีต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้าให้ 
เก็บไว้ตลอดไป  
5.3 งานการยืมหนังสือราชการ  
  การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังน้ี   
5.3.1 ผู้ขอยืมยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่า เรื่องที่ยืมน้ันจะนําไปใช้ในราชการใด โดย
จะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ  
5.3.2   เจ้าหน้าที่รวบรวมคําขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือ เสนอผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุญาต  
  5.3.3 ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืม และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อ ประกอบการพิจารณาวา่จะอนุญาตหรือไม่อย่างไร  
  5.3.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สั่งการ  



 

 
 
 
 

  5.3.5 ดําเนินการตามผลการสัง่การต่อไป        
5.3.6 เจ้าหน้าท่ีจัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม  
หมายเหตุ    
-กรณีการยืมหนังสือระหว่างสว่นราชการ  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ กองข้ึน
ไป  
-กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน  ผู้ยืมและผูอ้นุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน 
ราชการ ระดับแผนกข้ึนไป  
5.3 งานการทําลายหนังสือราชการ  
5.3.1 ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ หนังสือ สํารวจหนังสือและจัดทําบัญชี
หนังสือขอทําลาย ตามแบบท่ี 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(สาํรวจหนังสือเพื่อทําลายควรทําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง)  
5.3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการทําลายหนังสือ ตามคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 
2367/2546 เรื่อง การมอบอํานาจการทาํลายหนังสือ ปกติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน 
ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป โดย คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหน้าท่ีดังน้ี  
1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย ตามบัญชีหนังสือขอทําลาย  
2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย และควรขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลง
ความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เม่ือใดในช่องการพิจาณา  
3) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ให้กรอกเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่อง
การพิจารณา  
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้ง ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร เพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป  
5.3.3 จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลาย เพือ่เสนอผู้บริหาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี ้1) ถ้าเห็นว่าเร่ืองใดยังไม่ควรทําลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้
ก่อน 2) ถ้าเห็นว่าเร่ืองใดควรทําลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ความ
เห็นชอบ  
5.3.4 ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลายให้กองจดหมาย เหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการ ประเภทท่ีได้ขอทําความตกลงกับกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว  
5.3.5 กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับ แต่วันท่ีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ส่งเร่ือง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทําลายหนังสือได้  



 

 
 
 
 

5.3.6 ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษ กระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเป็น
ข้อความได้ แล้วนําเงินท่ีได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  
5.3.7เม่ือทําลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานช่วยอํานวยการ 
ชื่องาน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส และงาน
ในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบ
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับส่งงานท่ีถูกต้อง
ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมการดําเนินงานเก่ียวกับการรับส่งงานในหน้าท่ี ระหว่างผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับคําสั่งยา้ยไปดาํรงตําแหน่ง ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน กับ ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ียา้ยมาดาํรงตําแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
คําจํากัดความ  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม  
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ย้ายไป  
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา ดํารงตําแหน่งใหม่  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ จาํนวน 3 ชุด  
2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนนิการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่ง งานในหน้าท่ี ตามภาระงาน
ตามกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบและได้รับมอบหมาย  
3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงาน ในหน้าท่ี  

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าท่ีที่ลง นามแล้ว จาํนวน 1 ชุด 
และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 

งานการมอบหมายงานในหน้าท่ีราชการ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึง พอใจใน การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีการงานใน ภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การเก็บรักษาคําสั่งมอบหมายงานในหน้าที่  



 

 
 
 
 

คําจํากัดความ  
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาและสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
“ผู้อํานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มในสาํนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบคุคลของแต่ละกลุ่มเพื่อ จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล  
3 เสนอผู้อํานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณา  
4 ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงนามในคําสั่งมอบหมาย งานในหน้าท่ี  
5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคําสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ีให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทําคู่มือการ ปฏิบัติงานและมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบตามคําส่ังดําเนินการต่อไป  

5. เจ้าหน้าท่ีเก็บคําสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานเลขานุการผู้บริหารสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อํานวยการสาํนักงานเขต พื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อ เหตุการณ์  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเร่ืองมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง และประสานงานให้
ถูกต้องเรียบร้อยก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัย
สั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจา้ของเร่ืองและ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
คําจํากัดความ  
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
“เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก ให้แก่ผู้อํานวยการสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  
“หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการท่ีมาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ที่
เก่ียวข้อง  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร  
ในกรณีเลขานุการของผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงทะเบียนรับเอกสาร 
จากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือ ราชการลับ(หนังสือภายนอก) และ
หน่วยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน)  
1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ลงทะเบียนรับเอกสารจากกลุ่ม ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือภายใน) 
2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เน้ือหาพร้อมท้ัง การตรวจสอบและการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดลําดับความสาํคัญของงานในเบ้ืองต้น ก่อนนําเสนอผู้บริหาร 3 
เลขานุการนาํเสนอเอกสารต่อผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / รอง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ  
3.1 กรณีหนังสือภายใน / หนังสือภายนอก นําเสนอผู้อํานวยการสาํนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบ
ให้ดําเนินการต่อในข้อ  
3.2 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง  



 

 
 
 
 

3.4 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มท่ีรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาได้รับมอบอํานาจให้กํากับ
ดูแล ให้เสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ พิจารณา หากเห็นชอบให้ดําเนินการต่อในข้อ  
3.5 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหาก นอกเหนือจากอํานาจการ
อนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ พิจารณาต่อไป  
3.6 เลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา /รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงาน ก่อนส่งเรื่องออก 
 3.7 เลขานุการดาํเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ กรณีท่ีผู้บริหารมอบหมายให้ เลขานุการดําเนินการเอง  
3.8 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การประชุมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์ การเงิน การจัดทํามติที่ประชุม รายงานการประชมุ การออก คําสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ 
การประชุม มติท่ีประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่ เก่ียวข้อง และคําสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD)  
คําจํากัดความ  
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาและสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาลูกจา้งประจาํ ลูกจา้ง
ชั่วคราวและการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 เจ้าหน้าท่ีประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ กําหนด (ก่อนการประชุม 2 
สัปดาห์) 
 5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดําเนินงานของสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง 
และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทําต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม  
5.3 เจ้าหน้าท่ีจัดทําหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม เสนอ ผู้อํานวยการกลุ่ม
อํานวยการพจิารณา และนาํเสนอผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา  
5.4 ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระ การประชมุและลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม  
5.5 เจ้าหน้าท่ีจัดทําหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ เชิญ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อํานวยการกลุ่ม  
5.6 เจ้าหน้าท่ีนําต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝา่ยผลิตเอกสารจัดทาํ สําเนาและตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
5.7 เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหาร สถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่ม 
(ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)  
5.8 เจ้าหน้าท่ีประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อํานวยการกลุ่มเพื่อขอคํายืนยัน การเข้าร่วมประชุม (ก่อน
การประชุม 1-2 วัน)  



 

 
 
 
 

5.9 เจ้าหน้าท่ีเตรียมการเก่ียวกับการประชุม ดังนี้  
5.9.1 จัดทํา power point เพื่อนําเสนอระหว่างการประชมุ  
5.9.2 เตรียมป้ายช่ือ  
5.9.3 เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชมุ / ค่าพาหนะ  
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม  
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
5.9.7 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการในวันประชุม จัดห้องประชุม  
5.9.8 อํานวยความสะดวกระหว่างการประชุม  
5.9.10 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม  
5.9.11 เจ้าหน้าท่ีดําเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์  
5.9.12 เจ้าหน้าท่ีจัดทํามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทํารายงานการประชุม (2 สัปดาห์) และคําสั่ง/
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามข้ันตอน ดังน้ี  
5.9.13 นําเสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อํานวยการ กลุ่มในฐานะเลขานุการ  
5.9.14 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คําสั่ง และประกาศสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและให้ความเห็นชอบ  
5.9.15 เจ้าหน้าท่ีรับเร่ืองคืนแก้ไข เสนอผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ นําเสนอรองผู้อํานวยการและ
ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  
5.12.4 ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ / รายงานการประชุม  
(1) มติที่ประชุมโดยย่อ - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และ
รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อแก้ในรายงานการประชุม แจ้งเวียนมติท่ีประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
 (2) รายงานการประชุม เจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อ เสนอผู้อํานวยการ
สํานักงานผู้อํานวยการกลุ่ม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การ รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป  
(3) เจ้าหน้าท่ีดําเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เก่ียวข้อง มติท่ี ประชุมโดยย่อ รายงานการประชุม 
คําสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสําเนาในรูปแผ่นบันทึก ข้อมูล (CD) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
งานการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์  
         เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ  
ขอบเขตของงาน  
          ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภค ทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมท้ังดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
คําจํากัดความ  
 “ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
            “คณะทํางาน ” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา /มัธยมศึกษา 
หรือผู้ได้รับมอบหมายแต่งต้ัง  
              “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
         5.1 สํารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับความต้องการในการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนา
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้เกิด ความสวยงามเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้
สํานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ นา่ทํางาน และมาตรการประหยัด พลังงาน  
          5.2 วางแผนและกําหนดแผนแม่แบบ(Master Plan) การปรับปรุงอาคาร สถานท่ี และพัฒนา
สภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปัจจุบันและ อนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 
5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  
          5.3 ดําเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบ สาธารณูปโภคตามแผน
และมาตรการที่กําหนด 
          5.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
          5.5 สรุปผลการดําเนนิงาน /นาํเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานบริการอาคารสถานท่ี 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธภิาพส่งผลให้กับ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  
ขอบเขตของงาน                  
การบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการที่ส่งผล ต่อ    การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การ ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  การขอใช้อาคารสถานที่ของ หน่วยงานภายในสํานักงานและองค์กร
หรือบุคคลภายนอกด้วย  (ถ้ามี)  การบริหารอาคารและสถานท่ี ให้ ปลอดภัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
คําจํากัดความ                        
“ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”   หมายถึง   ผูอํ้านวยการสาํนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                         
“คณะทํางาน ”   หมายถึง   ทีมงานที่ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มอบหมายให้รับผิดชอบ                        
“เจ้าหน้าท่ี ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ /ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ บริการอาคารสถานที่    
“บุคลากร ”   หมายถึง   บุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา            
“พนักงานทําความสะอาด ”   หมายถึง   ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานทําความสะอาด
สํานักงาน  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                 
1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่ของส่วนราชการ                        
2 จัดทําข้อบังคับ /แบบฟอร์ม การขอใช้อาคารสถานท่ี                          
3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล /ทําความสะอาดและการขอใช้อาคาร สถานท่ี                          
4 ดําเนินการ / ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ได้วางแผนไว้                          
5 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ                          

สรุปผลการดาํเนินงาน /นําเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนางานการบริการ อาคารสถานที ่
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานรักษาความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์                  
1.  เพื่อสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนด                
2.   เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และ ปลอดภัย                  
3.   เพื่อให้เกิดความม่ันคง ความสงบสุข ความม่ันใจ ความปลอดภัย ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย          
ขอบเขตของงาน            
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสาํคัญของส่วนราชการ  เพือ่ให้มีมาตรการในการรักษา    ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของทางราชการซ่ึงผูร้ับผิดชอบท่ีสําคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติ หน้าที่ในองค์การ  โดยต้องมี
การควบคุม  ติดตามรายงานตามระเบียบท่ีกําหนด         
คําจํากัดความ                    
งานรักษาความปลอดภัย  หมายถึง  การเฝา้ระวังหรือแจ้งเตือน  เตือนภัย  แก้ไข ปัญหาในเร่ืองทรัพย์สิน  
บุคคล   ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ  อุบัติภัย และภัยจากบุคคล          
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                   
1.  ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552   และที่แก้ไข
เพิ่มเติม                  
2.  กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานท่ีราชการตามระเบียบ                 
3.  ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก  ซักซ้อมความเข้าใจในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย ของหน่วยงานความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง                  
4.  จัดหา จัดเตรียม  อุปกรณ์  ท่ีจําเป็นสาํหรับการรักษาความปลอดภัย                  
5.  กําหนด  มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทําเป็นลายลกัษณ์อักษร  เป็นคําส่ัง                    
6.  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ เพือ่ให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสมํ่าเสมอ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                
งานยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์   

เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ   
ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี     
ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม       มีสภาพพร้อม
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก  ปลอดภัย  และรวดเร็ว   

ขอบเขตของงาน   
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง  มาตรการประหยัดพลังงาน  หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ ยานพาหนะส่วนกลาง   เตรียมความ
พร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และ บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและ
รายงาน    
คําจํากัดความ   
ผอ.สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง    ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ผอ.กลุ่ม  หมายถึง    ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
หัวหน้าหมวด หมายถึง    หัวหน้าหมวดยานยนต์   
พขร.  หมายถึง    พนักงานขับรถยนต์   
เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง    ผู้รับผดิชอบมอบหมาย    
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน              
1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              2 
จําแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา  การให้บริการรวมทั้ง
การจัดทําเอกสารคู่มือประจํารถและขออนุญาตชําระภาษีรถยนต์              
3.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้นฎ้ามัน ส่วนกลางหรือกรณีท่ีต้องใช้
นฎ้ามันจากแผนงาน/โครงการที่เก่ียวข้อง              

4 กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเร่ืองของการขอใช้ การดูแลบํารุงรักษา  การตรวจสภาพ   
การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดบั              

      5.กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ กรณีขอ
อนุญาตนําพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง 
 



 

 
 
 
 

งานจัดระบบบริหารงาน สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมกระบวนการดําเนนิงานตั้งแต่ การดําเนินงานตามภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่ง
ส่วนราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงโครงการ
การแบ่งส่วนราชการภายใน ท่ีสอดคล้องกับบริบท การบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิจัย / 
ประเมินผล การดาํเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประกาศ กระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน  
คําจํากัดความ  
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
“หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและ แผน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดั การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น 
สพม.)  
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง องค์คณะบุคคลท่ีมีอํานาจหน้าที่ ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอํานาจหน้าท่ี ให้ ความเห็นชอบการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  
“คณะทํางาน ” หมายถึง คณะทํางานที่ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาแต่งตั้ง /มอบหมายให้
วิเคราะห์การกําหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสาํนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาและติดตามประเมินผล   
“เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบ บริหารงาน /วิเคราะห์การ
กําหนด/แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
 
 



 

 
 
 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้าง การแบ่งส่วน
ราชการ ของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีสอดคล้องกับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  
2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทํางาน กระบวนงาน ปรับปรุง โครงการการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3 นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่ง ส่วนราชการเป็นกลุ่มงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ดําเนินการด้านบุคลากร  
4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถานศึกษาทราบ  
5 ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการที ่กําหนด  
6 วิจัย / ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ การแบ่งส่วนราชการเปน็กลุ่มงานภายใน  
7 ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสร้าง ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ  
ขอบเขตของงาน  
การให้ความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้ม ีส่วนได้สว่นเสีย เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง  
คําจํากัดความ  
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ  
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)  
“ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
“เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่ม คุณภาพการให้บริการ  
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1. วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตามเพื่อให้ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีครอบคลุมทุกกลุ่ม  
2. มีช่องทางการรับฟังและเรยีนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพือ่นํามาใช้ในการ
ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว  
3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คําชมเชย โดยมี การกําหนด
ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ ทันท่วงที  
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  
5. ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ผ่านกระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียใน แต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนด
ไว้ เพื่อนาํผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ  



 

 
 
 
 

7. กําหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการ ใน แต่ละงาน โดยมีการ
จัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการรับบริการ  
8. สรุปผลการดาํเนินงาน / วจิัย /รายงานผลการดําเนินงาน  
9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานมาตรฐานสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รบับริการพึงพอใจและมีการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ  
ขอบเขตของงาน  
3.1 บริหารจัดการและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้  
คือ มาตรฐานที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ พัฒนาระบบการจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  
มาตรฐานที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาํเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ ปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกํากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ชว่ยเหลือและพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง  
มาตรฐานที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ  
มาตรฐานที่ 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรา้งและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
3.2 กําหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเก่ียวกับมาตรฐานสาํนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา คําจํากัด
ความ  
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“คณะทํางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบตามภารกิจของแต่
ละมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
“เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกมาตรฐานและตวับ่งชี้  
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ  
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงนบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเท
สติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)  
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมาย ความรับผิดชอบตามภารกิจแต่ละ
มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 82  



 

 
 
 
 

“การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง การจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองชองสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชองกลุ่มอํานวยการ  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน ตวับ่งชี้ กรอบการ
ติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ ของกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงาน ตามมาตรฐานสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
3. สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความสาํคัญของมาตรฐาน
สํานักงานสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
4. คณะทํางาน กําหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบท สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
นโยบายเปา้หมายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
5.คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน กําหนด  
6. ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report :SAR) และผลผลิตท่ี
ประสบผลสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาํผลการประเมินตนเอง(Self Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็น ข้อมูลฐาน(Based Line Data) สําหรับการปรับปรุง 
/พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสาํนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนาสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้อง กับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ขอบเขตของงาน  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาํปี โดยมีกรอบและแนวทางของ สํานักงาน ก.พ.ร. และ 
กพร.สพฐ. กําหนด  
คําจํากัดความ  
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ  
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)  
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที ่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงาน
คํารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชีว้ัด  
“เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้ คะแนนและค่า
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA)  
2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางาน ผู้กํากับดูแล ตัวชี้วดัและ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด  
3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกําหนด
แนวทางการบรรลุเปา้หมายสาํหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ  
4. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สื่อสาร เพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
ความสาํคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของ บุคลากรทุกคนและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติ ราชการประจาํปีงบประมาณ การจัดทาํ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI, s Template)  
5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด  



 

 
 
 
 

6.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาํข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ถ้ามี) 
 7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ สพฐ. 
/จังหวัด(ถ้ามี) กําหนด  
8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม  
9. สรุป รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์  
 1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตาม ภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดความ เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหน่วยงาน  
 2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นํามาตรการ และการกํากับ
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดําเนินงาน ในทุก ๆ ด้าน 
4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อเวลา
และเชื่อถือได้  

ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเส่ียงและระบบการ ควบคุมภายในตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
คําจํากัดความ  
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน กําหนดให้มีข้ึน เพื่อให้การ
ดําเนินงานมีความม่ันใจว่าการดําเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยงานจะทําให้หน่วยงาน
สามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะทําให้เกิดความผิดพลาด 
ซ่ึงเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือความ ส้ินเปลืองแก่หน่วยงาน  
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา และสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาํดับ ความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน  

4.กําหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเส่ียงและระบบ การควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  
6 ดําเนินการตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว ้ 



 

 
 
 
 

7 ให้บุคลากรทางการศึกษาทีเ่ก่ียวข้องทุกระดับนํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไป ใช้ในการควบคุม
การดําเนินงานตามภารกิจของงาน  
8 สรุปและรายงานผลการดาํเนินงานการควบคุมภายใน  
9 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกําหนดทุกระดับและ ปรับปรุงให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องและสม่ฎาเสมอเป็นระยะ ๆ  
รายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสาํนักงาน คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสาํนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
วัตถุประสงค์  
1 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาวา่
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  
3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ ประเมินผลการบริหาร
จัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ขอบเขตของงาน  
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 
(PMQA)  
คําจํากัดความ  
“การพัฒนาองค์การ” หมายถึง ความพยามยามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้ง
ระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหาร ระดับสูง ต้องใช้เคร่ืองมือและเทคนิคด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหา เป็นแม่แบบ  
“PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การนํา หลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารองค์การท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมา ประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วย ตนเองเป็น การทบทวนสิ่งท่ีองค์การดําเนินการ
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เม่ือตรวจพบวา่เร่ืองใดยังไม่อยู่ในระบบท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบ
กับเกณฑ์ องค์การจะได้พัฒนาวธิีปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงองค์การอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดบัสากล  
“ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอํานวยการ “เจ้าภาพรอง” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการ จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงิน
และ สินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.)  
“คณะทํางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที ่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
“เจ้าหน้าท่ี ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  



 

 
 
 
 

1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก และให้ความรู้ในเร่ืองการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรทุกคนในองค์การ เน่ืองจากปัจจัย ความสําเร็จอยา่งหน่ึงในการดําเนินการที่
สําคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อท่ีจะได้ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการดาํเนินการดังกล่าว  
2 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการ ภาครัฐและจัดทําแผนดําเนินการ 
เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดําเนินการ คณะทํางานควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ  
2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพฒันาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) หน้าที่ : ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการดําเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดัน และให้การสนับสนุน
ในทุกเร่ืองเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง 
ๆ ของส่วนราชการ คือ หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดยตรง
ต่อ หัวหน้าส่วนราชการ  
2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หน้าที่ : ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตาม แนวทางและทศิทางท่ีได้รับจาก คณะกรรมการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) โดยจดัทําลักษณะสําคัญ
ขององค์การพร้อมกับ ประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทํา
รายงานผลการ ดําเนินการเบ้ืองต้นของส่วนราชการ องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการท่ีทํา
หน้าท่ี รองประธานของ คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (Steering Committee) ทําหน้าท่ีประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 
( Working Team) 
 - เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category Champion) ครอบคลุมท้ัง 6 หมวด ต้องเป็นผู้
ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีในงานที่เก่ียวข้องในแต่ ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ  
- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวดดําเนินการร่วมกันในหมวดท่ี 7  
3 สร้างความเข้าใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําลักษณะ สําคัญขององค์กรและประเมิน
องค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ             
(Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคใน
การประเมินองค์การเป็นอย่างดี  
4 จัดทําลักษณะสาํคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ ภาครัฐ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้อง ร่วมกันจัดทําลักษณะสาํคัญขององค์การ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็น ทิศทางท่ีส่วนราชการจะพัฒนา ลักษณะสําคัญของ
องค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่  



 

 
 
 
 

1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ ์กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติราชการ และประชาชนโดยรวม  
2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส่วน ราชการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  
5 จัดทํารายงานผลการดาํเนินการเบ้ืองต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รวม 7 หมวด เม่ือ
จัดทําลักษณะสาํคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวม ขององค์กรตรงกัน จึงประเมินองค์การ
ด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวด โดยการเขียนรายงานเพื่อให้เห็นถึงผล
การดําเนินการบริหารจัดการของส่วนราชการท่ี เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดดังนี้  
หมวดที่ 1 การนําองค์การ เป็นการตรวจประเมินวา่ผู้บริหารของส่วนราชการ ดําเนินการอย่างไรในเร่ือง
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสัน้ระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการ ดําเนินการ รวมถึงการให้
ความสาํคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย รวมท้ังตรวจประเมินวา่ ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเอง
ทีดี ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร  
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกําหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพื่อ นําไปปฏิบัติและวัดผล
ความก้าวหน้า  
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการ ตรวจประเมินว่าสว่นราชการ
กําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียอย่างไร รวมถึง
ส่วนราชการมีการดาํเนินการอย่างไรในการสร้าง ความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
กําหนดปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย มีความพึงพอใจ  
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจ ประเมินว่าสว่นราชการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการและปรับปรงุข้อมูลและสารสนเทศและ จัดการความรู้อย่างไร  
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบการเรียนรู้ของบุคลากร
และการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของ ส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้าง
และรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน การ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะนําไปสู่
ผลการดาํเนินการที่เป็นเลิศ  
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สําคัญ ทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ
การให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอ่ืนที่สําคัญที่ช่วยสร้าง คุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ
บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการ สนับสนุนที่สําคัญต่าง ๆ  
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการดาํเนินการและแนวโน้มของ ส่วนราชการในมิติต่าง ๆ 
นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการดาํเนินการของส่วนราชการโดย เปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กร
อ่ืนท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกัน  



 

 
 
 
 

6 ดําเนินการในข้อท่ี 2 – 5 นําผลการจัดทําลักษณะสาํคัญขององค์กร ซ่ึงมีอยู่ 2 ส่วนคือลักษณะองค์กร และ
ความท้าทายขององค์กร นําผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่ การพัฒนาองค์กรจุดเด่นสามารถดาํเนิน
ต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานาํสู ่การปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและส่งผลสู่การ พฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป  

กํากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 8 
ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็น ระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานประสานงาน 
วัตถุประสงค์  
1 เพื่อให้การดําเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและ ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
2 เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทํางานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม  
ขอบเขตของงาน 
 ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน  
คําจํากัดความ  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานน้ี  
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
“ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน” หมายถึง รองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาท่ีควบคุมดูแลงานกลุ่ม
อํานวยการ /ผู้อํานวยการกลุม่อํานวยการ  
“ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสาํนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
และผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัด “ประสานงาน
ภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และ บุคคลภายนอกสํานักงาน  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 เจ้าหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง และจําเป็นต่อการ
ประสานงาน  
5.2 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อ การค้นหา  
5.3 นําเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับพิจารณา เห็นชอบ  
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพือ่ให้การดําเนินงาน ประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งหน่วยงานตา่ง ๆ ทราบ  
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
งานการสรา้งเครือข่ายประชาสัมพันธ ์
วัตถุประสงค์  
เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ ์วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและเสริมสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ ผลการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทัว่ไป ได้รับทราบท่ัวถึงกัน  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพนัธ์ สรา้งเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร การจัดทําข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
คําจํากัดความ  
“ การบริหารงานประชาสัมพนัธ์ ” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการ นโยบาย ความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพื่อนําไปสู่องค์ความรู้และสื่อ ประชาสัมพันธ ์ 
“ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการส่ือ
ความหมายนั้นจะทําไดโ้ดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ ใดๆ และไม่วา่ จะไดจ้ัดทําไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือ
เสียงการบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้  
“เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ” หมายถึง สถานศึกษาหรือกลุ่ม เครือข่ายสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคล ที่เก่ียวข้อง 
 “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร ” หมายถึง หน่วยงานองค์กร ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน องค์กร
ชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรที ่เก่ียวข้อง  
“ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“คณะทํางาน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ  
“การเผยแพร่กิจการและผลงาน ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงาน บริหารจัดการศึกษาและผลงาน
อ่ืนๆของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่ เก่ียวข้อง กับการกําหนดเครือข่าย
การประชาสัมพันธ ์ 
2 สํารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ท้ังเครือข่ายภายในและ ภายนอกองค์กร แล้วจัดทําทะเบียน
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องกับการ ประชาสัมพันธ ์ 
3 จัดทําหลักเกณฑ์ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์ 



 

 
 
 
 

4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
5 นําเสนอหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพจิารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ  
6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้ตอบสนอง
จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ ์หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบ
การติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เก่ียวข้อง และ เครือข่ายการประชาสัมพันธ ์นักประชาสัมพันธ์และ
สถานศึกษาได้ทราบและนําไปใช้ประโยชน์ในการ ติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ ์ 
7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิต สื่อประชาสัมพนัธ์ ด้วยเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ (e- Network)  
8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ ์ 
9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน การประชาสัมพันธ ์ 
10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แลว้ นําผลมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน  
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เก่ียวกับกิจการและผลงาน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชน ท่ัวไปไดร้ับทราบโดยทั่วกัน  
ขอบเขตของงาน ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทํา
ข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
คําจํากัดความ  
“ ข้อมูลข่าวสาร ” หมายถึง สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใดๆ ไม่ว่าการส่ือ
ความหมายนั้นจะทําไดโ้ดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน วิธีการใดๆ และไม่วา่ จะไดจ้ัดทําไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือ
เสียงการบันทึกโดยเคร่ือง คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  
“ผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
“คณะทํางาน ” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละภารกิจ  
“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษาและ
ผลงานอ่ืนๆของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน สังกัด  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
1.1แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  
1.2 จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและสาธารณชน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอ่ืน  
1.3 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สํานักงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
1.4 ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์ และ สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อในรูปแบบ
อ่ืน  
1.5 วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานท่ีผลิตเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ท้ังเชิงรุก และเชิงรับ  
1.6 เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของสํานักงานเขตฯ ด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพอ่ืนๆ  
1.7 ดําเนินการประชาสัมพันธโ์ดยผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่าย การประชาสัมพันธ ์ 
1.8 ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเป็นระยะๆ 
5.2 งานบริการข้อมูลข่าวสาร  



 

 
 
 
 

5.2.1 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของสํานักงานเขตพืน้ท่ีและ สถานศึกษาดว้ยระบบอิเลคทรอนิคส์และ
รูปแบบอ่ืน  
5.2.2 จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และ กระดานข่าว  
5.2.3 จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ เอกสาร และระบบอิเลคทรอนิกส์  
5.2.4 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ  
5.2.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผ่านสื่อทุกแขนง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ต่อ
สาธารณชน 
 5.2.6 ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ นําผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะๆ 

 



 

 
 
 
 

 
งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงานและ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการ สงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีท่ีสมควรอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
ขอบเขตของงาน  
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความ ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีใน
เบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจดั สวัสดิการภายใน สว่นราชการ พ.ศ. 2547  
คําจํากัดความ  
“สวัสดิการและสวัสดิภาพ” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและ อํานวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดาํรงชวีิต ทั้งท่ีส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัสดิการท่ี
ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อ ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการ
เห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มข้ึน และไม่ ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดกิารภายในส่วน
ราชการ พ.ศ. 2547  
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภท ต่าง ๆ ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้
ทําข้อตกลงกับ  
2 วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน การประชาสมัพันธ์ในการจัด สวัสดิการและสวัสดิภาพให้
สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเง่ือนไขในการขอรับการ สนับสนุน  
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิการในแต่ละโครงการ  

4.ประสานการดาํเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
5 ดําเนินการให้บริการด้านสวสัดิการและสวสัดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข ของแต่ละ โครงการ  
6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการ ที่เข้าร่วม โครงการใน
แต่ละโครงการท่ีไม่ขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจัดสวัสดิการภายในส่วน ราชการ 
พ.ศ. 2547  
7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกําหนด  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 


