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คูมือการปฏิบัติงาน

งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่อเรื่อง : งานจัดระบบบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรักผิดชอบโครงสร้าง การ 
แบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการท างาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วน 
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็น 
กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 

2.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 
2.5 ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
2.6 วิจัย/ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 
2.7 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพ 

การใหบ้ริการ 
     3. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
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3. แบบฟอร์มที่ใช้  
- 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่อเรื่อง : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพ่ือให้ตอบสนองความ 
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2.2 มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าไปใช้ 
ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
ดังกล่าว 

2.3 พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย โดยมีการ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิธีการและปรังปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

2.4 สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.5 ด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการราชการผ่าน 

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.6 วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 
2.7 ก าหนดมาตรฐาน แนวทางการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงานโดย 

มีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

2.8 สรุปผลการด าเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการด าเนินงาน 
2.9 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ 

ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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กลุมอำนวยการ



คู่มือปฏิบัติงาน : งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 
ค าจ ากัดความ 
“ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ”หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
“คณะท ำงำน” หมำยถึง กลุ่มงำน บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับผิดชอบตำมภำรกิจ  
  ของแต่ละมำตรฐำนสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“เจ้ำหน้ำที่ ” หมำยถึง    บุคลำกรผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่ได้รบัมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนมำตรฐำน ส ำนักงำนเขต  
  พ้ืนที่กำรศึกษำทุกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ 
“เจ้ำภำพหลัก” หมำยถึง  กลุ่มอ ำนวยกำร 
“เจ้ำภำพรอง” หมำยถึง  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ  
  ภำยใน  กลุม่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล กลุม่กฎหมำยและคดี  และกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
  ทำงกำรศึกษำ 
“กำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ”หมำยถึง กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบตำม ภำรกิจแต่ละ 
  มำตรฐำนของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR)”  หมำยถึง 
  กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของกลุ่มอ ำนวยกำร 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบ
กำรติดตำม  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำน    
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

2. สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

3. สื่อสำร เพือ่ให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   และควำมส ำคัญของ
มำตรฐำนส ำนักงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
นโยบำยเป้ำหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

5. คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด 
6. ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  (Self Assessment Report :SAR) และ

ผลผลิตที่ประสบผลส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

7. ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  น ำผลกำรประเมินตนเอง  (Self Assessment Report :SAR) ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( Feed back ) เป็นข้อมูลฐำน (Based Line Data) 



ส ำหรับกำรปรับปรุง   /พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 
แผนกำรพัฒนำสำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย: 
- เจ้ำหน้ำที่ / คณะท ำงำน 
- ศึกษำ วิเครำะห์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนตัวบ่งชี้ กรอบกำร 
   ติดตำม  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล 
- สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน 
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งระบบ 
- สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ   และ ควำมส ำคัญของ มำตรฐำน  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- คณะท ำงำนก ำหนดเป้ำหมำยและผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ นโยบำย  
  เป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ / คณะท ำงำน 
- คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลเป็นไปตำมไตรมำส 
- ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ( Self  Assessment  Report :SAR) ขอควำม  
  เห็นชอบ /   ไม่เห็นชอบ พร้อมมีกำรวินิจฉัยตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย   ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ /   
  คณะท ำงำน ต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
- น ำผลกำรประเมินตนเอง (SelfAssessment Report :SAR) ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back ) ข้อมูลฐำน (Based Line Data) สรุปผลกำรด ำเนินงำน / วิจัย/รำยงำน 
  ผลกำรด ำเนินงำน 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 
- ให้เป็นไปตำมแบบติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นผู้จัดท ำแบบฯและ  
  ประกำศใช้ มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยให้เป็นไปตำมรอบประจ ำปีงบประมำณ 
 
สรุปมาตรฐานงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่องาน         งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มอ ำนวยกำร    
วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้มำตรฐำน              
                  มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำย ผู้รับบริกำรพึงพอใจและมีกำรพัฒนำสู่ควำม 
                  เป็นเลิศล ำดับที่ ผัง ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร  
                  มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กรอบ 
กำรติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 



2. น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบลงนำม 
ค ำสั่ง/มอบหมำยงำน 

3. สร้ำงทีมงำน มอบหมำยคณะท ำงำนรับผิดชอบบริหำรจัดกำร ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งระบบ  

4. สื่อสำร เพ่ือให้คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และ ควำมส ำคัญของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5. คณะท ำงำน ก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตที่คำดหวังสอดคล้องกับบริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ นโยบำยเป้ำหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดปฏิทินตำมไตรมำส     
โดยเจ้ำหน้ำที่ / คณะท ำงำน 

6. คณะท ำงำน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รำยงำนผลตำมปฏิทินปฏิบัติงำนก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำได้มำตรฐำนเจ้ำหน้ำที่ /คณะท ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
มำตรฐำนส ำนักงำนสร้ำงทีมงำน มอบหมำยควำมรับผิดชอบบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ก ำหนดตัวชี้วัด 
/เป้ำหมำยสื่อสำร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์  พิจำรณำ 

7. ประเมินตนเองและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) และ 
ผลผลิตที่ประสบผลส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเสนอคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์  รำยงำนกำรประเมินตนเอง  เจ้ำหน้ำที่ / คณะท ำงำน 

8. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย น ำผลกำรประเมินตนเอง (Self  Assessment Report :SAR)   ตำม 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐำน  (Based Line Data)  
ส ำหรับกำรปรับปรุง /พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ แผนกำรพัฒนำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1  เดือน เอกสำรงำนวิจัย เจ้ำหน้ำที่ /คณะท ำงำน 

9. สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและน ำผลไปปรับปรุง /พัฒนำ 
 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
- ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   
  พ.ศ. 2553 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
  กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.2553 
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
- มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ /กลุ่มอ ำนวยกำร 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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      (Self Assessment Report : SAR)
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
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คูมือการปฏิบัติงาน

งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่อเรื่อง : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา 
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรในองค์การ เนื่องจากปัจจัยความส าเร็จอย่างหนึ่งในการด าเนินการที่
ส าคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว 

2.2 คณะท างานด าเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและจัดท า 
แผนด าเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการด าเนินการ คณะท างานควรประกอบด้วย  
2 คณะ คือ 

2.2.1 คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (Steering Committee) 

หน้าที่ :  ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันและให้การ 
สนับสนุนในทุกเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ คือ หัวหน้าส่วน 
ราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
หน้าที่ : ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตามแนวทางและทิศทางที่ 

ได้รับจาก คณะกรรมการตืดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) โดยจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การพร้อมกับประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ 

องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการที่ท าหน้าที่รองประธานของ 
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) ท าหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 

- เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category Champion) ครอบคลุม 
ทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่ความรู้เป็นอย่างดีในงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ 

- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ด าเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7 
2.3 สร้างความเข้าใจกับคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าลักษณะส าคัญของ 

องค์กรและประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกที่เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคใน
การประเมินองค์การเป็นอย่างดี 

2.4 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้องร่วมกันจัดท าลักษณะส าคัญ
ขององค์การเพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็นทิศทางที่ส่วนราชการจะพัฒนา 



 

ลักษณะส าคัญขององค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 
1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์กับ 

ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและ
ประชาชนโดยรวม 
  2.ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการ
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 2.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวม 7 
หมวด เมื่อจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมขององค์กรตรงกัน จึง
ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด
ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 การน าองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ รวมถึง
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร 
  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบประเมินวิธีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนน าไปปฏิบัติและ
วัดผลความก้าวหน้า 
  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
  หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร 
  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานและระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไป
ในทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ
การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
น าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
  หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญท้ังหมดของการจัดการ
กระบวนการการให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอ่ืนที่ส าคัญท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง ๆ  



  หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการ ใน
มิติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกันส่วนราชการหรือ
องค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

2.6  ด าเนินการในข้อ 2 – 5 น าผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
ลักษณะ 

องค์กร และความท้ายทายขององค์กร น าผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่การพัฒนาองค์กรจุดเด่น
สามารถด าเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาน าสู่การปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ
และส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

2.7 ก ากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ 

2.8  ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ 
อย่าง 

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  

 แบบฟอร์มตามส านักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ ก าหนด  
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(ก.ต.ป.น.)

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ
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1.ชื่องาน : วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548) 
 
2.วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้
คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 
 
3.ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามปฏิทินและแนวทางที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด/ประกาศ 
 
4.ค าจ ากัดความ 
 “กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกาศแต่งตั้งตามกฎกระทรวงก าหนด
จ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
 “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 “ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ใน
สังกัด แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เอกชน ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน(ผู้อ านวยการ) 
 “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยการสรรหา และการเลือก จากผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านบริหารการศึกษา ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านรวมกัน จ านวนห้าคน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎกระทรวง ข้อ 3. ก าหนดไว้ 
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 คณะกรรมการมีจ านวนเก้าคน ประกอบด้วย 
กรรมการตามข้อ 2 (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 2 (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน 
กรรมการตามข้อ 2(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จ านวนหนึ่งคน
กรรมการตามข้อ 2 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนห้าคน 
กรรมการตามข้อ 2 (5) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกรรมการ   

และเลขานุการ  
- วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 2 (2) (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ จ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการเลือก วาระด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและการเลือก (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 3) จ านวน 3 ถึง 5 คน 
โดยให้ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน เพ่ือท าหน้าที่วิ นิจฉัย
ปัญหา ที่ เกิดจากการด าเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.3 ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการด าเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาและการเลือก 
5.4 จัดท าประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ เพ่ือพิจารณา
เสนอชื่อผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพ่ือให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ เลือกกันเอง 
- แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพ่ือให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน เลือกกันเอง 

5.5 ด าเนินการแจ้งให้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัครรับเลือก เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึ กษา
ของรัฐและของเอกชน เลือกกันเองให้เหลือ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 1 คน 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน จ านวน 1 คน 

5.6 เสนอรายชื่อ ผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและของเอกชน          
ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรรหาประกาศรายชื่อเป็นกรรมการ ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ และของเอกชน 

 5.7 ด าเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้

ถูกต้องทุกคน 
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5.9 น ารายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงเสนอชื่อให้คณะกรรมการ 
ตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) แห่ งกฎกระทรวง เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้ เหลือ     
จ านวน 10 คน 
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ประธานกรรมการ 
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (2) คือ กรรมการที่ เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ    

จ านวนหนึ่งคน 
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (3) คือ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน 

จ านวนหนึ่งคน 
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (5) คือ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.10 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือก ด าเนินการจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ   

  คัดเลือก จ านวน 10 คน ตามข้อ 5.9 เลือกกันเอง ให้เหลือ จ านวน 5 คน 
5.11 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกกันเองแล้วให้ประธาน

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือก ทราบ 
5.12 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือก น ารายชื่อกรรมการที่ได้รับคัดเลือก

(กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 1 คน และของเอกชน จ านวน 1 คน)
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกกันเองแล้ว จ านวน 5 คน เสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือก เป็นกรรมการ 

5.13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

5.14 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ(ก.ต.ป.น.) ที่ประกาศแต่งตั้งแล้ว ให้หน่วยงานองค์กร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  (1) แจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและของเอกชนทุกโรงเรียน 
  (3) แจ้งบุคคลผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ(ก.ต.ป.น.) 
5.15 กรณีกรรมการฯ พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องด าเนินการสรรหาและการเลือก 

แทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน นับแต่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระต าแหน่งของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด าเนินการก็ได้ 

 
6.แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 6.1 แบบเสนอผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ของเอกชน 
 6.2 แบบใบสมัคร เพื่อการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ของเอกชน 
 6.3 ใบเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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7.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
7.1 กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม  

ตรวจสอบ และนิเทศศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548  
7.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และ  

มาตรา 20 วรรคสี่  
7.3 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องวิธีการสรรหาและการเลือกคณะ  

กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจาปี พ.ศ........ 
(สพฐ. จะประกาศทุกปี)  
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   สพฐ.ประกาศวิธีการสรรหาและการเลือก                    
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ       

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี พ.ศ.....            
กฎกระทรวงข้อ 5 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ     
สรรหาและการเลือกตาม

ประกาศ สพฐ. ข้อ3  
จ านวน 3 – 5 คน 

การสรรหาและการ
เลือกกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
กฎกระทรวงข้อ2 (4) 

1.สพป.ประกาศ วิธีการสรรหา   
และการเลือก คณะกรรมการ   
(ก.ต.ป.น.) 

1.คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหา  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน 

2. – แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ในสังกัด 

    – แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน ในสังกัด               

 

2.จัดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
    จ านวน 10 คน ประชุมให้เลือกกันเองให้ 
    เหลือ จ านวน 5 คน 

3.เปิดรับการเสนอช่ือหรือการสมัคร 

 
3.น ารายช่ือกรรมการที่ได้รับ การคัดเลือก  
    เสนอประธานกรรมการ 

 4.จัดให้ผู้ได้รับการเสนอช่ือ หรือผู้สมัครรับเลือก                
- ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ประชุมให้เลือก กันเอง       
ให้เหลือจ านวน 1 คน                                            

    - ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน ประชุมให้เลือก 
กันเองให้เหลือจ านวน 1 คน  

  

 

 

 

4.เสนอ ผอ.สพป.ประกาศแต่งตั้งคณะ 

   กรรมการฯ ก.ต.ป.น. 
 

5.ประกาศผลการสรรหา ผู้แทนผู้บริหาร  
   สถานศึกษาของรัฐและของเอกชน 

 

 

 

5.แจ้งประกาศรายช่ือ คณะกรรมการการ 

    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ    
    การศึกษา ของเขตพื้นทีก่ารศึกษาถึง สพฐ., 
     โรงเรียนของ รัฐในสังกัด, โรงเรียนของ 

    เอกชนในสังกัด,  แจ้งผู้ได้รับประกาศ  
     แต่งตั้งเป็นแจ้งผู้ได้รับประกาศแตง่ตัง้      

      เป็น  ก.ต.ป.น. 

 

๘.Flow Chart การปฏิบัติงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานเลขานุการผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำโดย

นางเนตรนุช แกวมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



2.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร 
 2.1.1 ในกรณีเลขานุการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงทะเบียนระเอกสาร

จากสารบรรณกลางโดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ (หนังสือภายนอก) และ
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือภายใน) 
  2.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงทะเบียนรับ
เอกสารจากกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือภายใน) 
 2.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและ
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดล าดับความส าคัญของงานในเบื้องต้นก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
 2.3 เลขานุการน าเสนอเอกสารต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  2.3.1กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหากเห็นชอบให้ด าเนินการต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือปรับปรุง 
  2.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ่มท่ีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มอบ
อ านาจให้กับผู้ดูแล ให้เสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาหากเห็นชอบให้ด าเนิน
ต่อในข้อ 5.4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง ถ้าหากนอกเหนือจาก
อ านาจการอนุมัติให้ผ่านเรื่องไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 2.4 เลขานุการบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 
 2.5 เลขานุการด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ กรณีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการ
เอง 
 2.6 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อเรื่อง : งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

                  

                

                       
           

                            

                    

  .              

 

 

 

 
4. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 4.1 แบบฟอร์มตารางการนัดหมาย 
 4.2 บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามนัดหมาย 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ

จัดทำโดย

นางเนตรนุช แกวมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์ 

2.2 ส ารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรแล้วจัดท า 
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

2.3 จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ 
ประชาสัมพันธ์ 

2.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2.5 น าเสนอหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน

เขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

2.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้
ตอบสนอง 

จุดมุง่หมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดแนวปฏิบัติ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษา
ได้ทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (E-Network) 

2.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
2.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
2.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วน าผลมาวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สพม. 
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คูมือการปฏิบัติงาน

ผูดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

คูมื่อส ำหรับผูดู้แลระบบ 
 1..เข้ำระบบ โดยกรอกช่ือผู้ใช้ รหัสผ่ำน และรหัสสุ่ม 

  
  

2.เมื่อเข้ำระบบแล้ว กรอกรหัสผ่ำนโดยคลิกที่เลขที่เรำก ำหนด 

 
 

3.เข้ำสู่หน้ำบริหำรจัดกำรระบบ 

 
 

 



3.1เมนูจัดกำรข่ำวประชำสัมพันธ์  ใช้ในกำรลบข่ำวประชำสัมพันธ์ 

   
3.2เมนูจัดกำร Admin .ใช้ส ำหรับในกำรแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ใช้ หรือ เปลี่ยนรหัสผ่ำน ของผู้ดูแล
ระบบ 

 
3.3เมนูจัดกำรระบบลิ้งค์ ใช้ส ำหรับเพิ่มลิ้งค์ที่ต้องกำร 

 
3.4เมนูจัดกำรห้องประชุม ใช้ส ำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข ช่ือห้องประชุม 

 
3.5เมนูจัดกำรกลุ่มงำน ใช้ส ำหรับ เพิ่ม บ แก้ไข ช่ือกลุ่มงำนในส ำนักงำน 

 
 
 
 
 
 



3.6เมนูจัดกำรบุคลำกร ใช้ส ำหรับ เพิ่ม  แก้ไข  ก ำหนดสิทธิ์กำรท ำงำน  ปิดกำรใช้งำน  ของ
บุคลำกร 

 
 
กรณีเจ้ำหน้ำที่เข้ำใหม่  ให้เพิ่มผู้ใช้   
กรณีข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ผิดพลำด  ให้คลิกแก้ไข 
กรณีเจ้ำหน้ำย้ำย  ลำออก  เกษียณ  ให้ปิดกำรท ำงำน 
กำรก ำหนดสิทธิ์กำรท ำงำน  สำมำรถก ำหนดได้หลำยหน้ำที่ 
3.7เมนูจัดกำรลำยเซ็นบุคลำกร  ใช้ในกำรเพิ่ม แก้ไข ลำยเซ็น 

 
กรณีที่แก้ไข เมื่ออับโหลดลำยเซ็นผ่ำนแล้ว ให้ปิดหน้ำต่ำงอับโหลดลำยเซ็น  และที่หน้ำ
ก ำหนดลำยเซ็นลำยเซ็นยังไม่เปลี่ยน ให้กด ctrl+f5 
3.8เมนูจัดกำรต ำแหน่ง ใช้เพิ่ม แก้ไข ต ำแหน่ง 

 
3.9เมนูจัดกำรกลุ่มผู้รับหนังสือ ใช้ในกำรก ำหนดกลุ่มผู้รับหนังสือ 

 
 
 
 
 



 
3.10เมนูจัดกำรโรงเรียน/หน่วยงำน ใช้ในกำรเพิ่ม  แก้ไข ปิดกำรใช้งำน ของโรงเรียนหรือ
หน่วยงำนที่อยู่ในระบบ  ให้สอดคล้องกับกำรจัดกลุ่มส่งหนังสือ 

 
3.11เมนูจัดกำรผู้บริหำรโรงเรียน  ใช้ในกำรเพิ่ม แก้ไข ปิดกำรใช้งำน ผู้บริหำรโรงเรียน 
 กรณีเพิ่มใหม่ ใช้ส ำหับเพิ่มผู้บริหำรที่ไม่มีในระบบ หรือผู้บริหำรที่มำใหม่ 
 กรณีแก้ไข  ใช้ส ำหรับแก้ไขข้อมูลผู้บริหำร  หรือ แก้ไขในกรณีที่ผู้บริหำรย้ำย
โรงเรียนในเขตเดียวกัน 
 กรณีปิดกำรใช้งำน ใช้ส ำหรับผุ้บริหำรลำออก  เกษียณ  ย้ำยออกภำยนอกเขต 
3.12เมนูจัดกำรทะเบียนรถยนต์  ใช้ส ำหรับ เพิ่ม  แก้ไข  ลบ  รำยกำรทะเบียนรถยนต์
ส่วนกลำง 
3.13เมนูปรับปรุงดูแลฐำนข้อมูล  ใช้ส ำหรับกำรบ ำรุงดูแลฐำนข้อมูล  ควรใช้อย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.14เมนูจัดกำรระบบเมื่อเริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก  หรือ กรณีที่หน่วยงำนใดต้องกำรจัดกำรท ำ
ระบบเป็นรำยปี 

 
 
กรณีที่ 1  กรณีหน่วยงำนที่เริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก  เม่ือจะใช้งำนระบบ  ให้ด ำเนินกำรดังนี้  

-คลิก จัดกำรเริ่มระบบงำนใหม่ 
-ปรำกฏหน้ำต่ำงใหม่ ให้คลิกตัวเลขตำมที่ก ำหนด เพื่อเข้ำหน้ำจัดกำรระบบ 

 
ปรำกฏหน้ำจัดกำรระบบ 

 
 
 
 
 



-คลิกจัดกำรล้ำงฐำนข้อมูล  ปรำกฏหน้ำต่ำงให้ใส่รหัส  คลิกปุ่มตัวเลขใส่รหัสตำมท่ี
ก ำหนด  ระบบก็จะล้ำงฐำนข้อมูลทั้งหมดให้ 

 
-ต่อไปคลิกตั้งปีสำรบรรณ เมื่อตั้งปีสำรบรรณแล้ว คลิกกัลปห์น้ำจัดกำรระบบ 

 
-ล ำดับต่อไป คลิก จัดกำรเลขรับ ให้ส่เลขรับสุดท้ำย 

 
-ล ำดับต่อไป คลิกจัดกำรเลขส่ง .ให้ใส่เลขส่งสุดท้ำย 

 
-ล ำดับต่อไป คลิดจัดกำรเลขค ำสั่ง  ให้ใส่ค ำสั่งสุดท้ำย 

 
 
จำกนั้นเริ่มใช้งำนได้เลย 
 
 
 



กรณีที่จัดกำรระบบ โดยจัดท ำเป็นรำยปี   
1 copy ฐำนข้อมูลจำกก้อนปีเก่ำ มำท ำเป็นก้อนปีใหม่ 
2.สร้ำงโฟลเดอร์เว็บใหม่ โดยตั้งชื่อเป็นปีใหม่  จำกนั้นให้ copy ไฟล์และโฟลเดอร์

ในเว็บปีเก่ำ โดยไม่เอำโฟลเดอร์ data แล้วน ำมำวำงในโฟลเดอร์ปีใหม่ 
3.จำกนั้นแก้ไขไฟล์ confic.in นโฟลเดอร์ใหม่ โดยแก้ไขชื่อฐำนข้อมูลเป็นของปีใหม่ 
4.จำกนั้นเข้ำหน้ำเว็บของปีใหม่  แล้วเข้ำหน้ำผู้ดูแลระบบ คลิกจัดกำรเริ่มระบบงำน

ใหม่ 
5.คลิกจัดกำรล้ำงฐำนข้อมูล 
6.จำกนั้นก ำหนดปีสำรบรรณเป็นปีใหม่ 
เมื่อด ำเนินกำรครบทั้ง 6 ข้อก็สำมำรถเริ่มระบบงำนใหม่ได้เลยโดยไม่ต้อง 
ตั้งเลขสำรบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

5.ปรำกฏรำยละเอียดกำรจองรถยนต์ และ คลิกเสนอ ผอ.กลุ่ม 

 
6.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  คลิกรับแฟ้มกำรจองรถยนต์ 

 
7.ปรำกฏรำยกำรกำรจองรถยนต์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คลิกด ำเนินกำรต่อ 



 
8.ปรำกฎรำยละเอียดกำรขอจองรถยนต์  คลิกน ำส่งเจ้ำหน้ำที่จองรถยนต์ 

 
 
 
 
 
9.เจ้ำหน้ำที่จองรถยนต์ รับแฟ้มขอใช้รถยนต์ 

 
 
10.ปรำกฏรำยละเอียดกำรจองรถยนต์  คลิกตรวจกำรใช้รถยนต์  

 
11.ปรำกฏรำยกำรของรถยนต์ที่เสนอไปแล้ว  ตรวจสอบว่ำมีรถว่ำงใหมในวันที่มีผู้ขอใช้รถยนต์  แล้ว

คลิกกลับหน้ำรำยกำรข้อใช้รถยนต์ 

 
13.ถ้ำรถยังมีว่ำง และต้องกำรจัดรถให้ คลิกด ำเนินกำรตอ่ 

 



14.ปรำกกรำยละเอียดกำรข้อใช้รถ  ที่เมนูส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ควบคุมยำนพำหนะ กรอกรำยกำรในช่อง
ต่ำงๆ แล้วเลือกเสนอไปท่ี ผอ.กลุ่มที่ควบคุมกำรใช้รถยนต์ 

 
 
 
15.ผู้อ ำนวยกำรที่ควบคุมกำรใช้รถยนต์  คลิกรับแฟ้ม 

 
16.จำกนั้นคลิกด ำเนนิกำรตอ่   

 
17.ปรำกฏรำยละเอียดกำรจองรถ  ให้ควำมเห็น คลิกเสนอรองผู้อ ำนวยกำร 



 
18.รองผู้อ ำนวยกำร คลิกรับแฟ้มกำรจองรถยนต์ 

 
19.จำกนั้นคลิกด ำเนนิกำรตอ่ 

 
 
 
 
20.ปรำกฏรำยละเอียดกำรจองรถ  คลิกเสนอผู้อ ำนวยกำร  พร้อมให้ควำมเห็น 



 
21.ผู้อ ำนวยกำร  คลิกรับแฟ้มกำรจองรถยนต์ 

 
22.จำกนั้นคลิกด ำเนนิกำรตอ่ 

 
23.ปรำกฏรำยกำรกำรจองรถยนต์  คลิกอนุญำต หรือ ไม่อนุญำต แล้วบันทึก 

 
 
 
 
24.เจ้ำหน้ำที่จองรถยนต์ รับเรื่องท่ี ผู้อ ำนวยกำรอนุญำต   



 
25.เจ้ำหน้ำรับจองรถยนต์ คลิกบันทึกปฎิทินกำรจองรถยนต์ 

 
26.ปรำกฎรำยกำรที่จะบันทึกลงในปฏิทิน  คลิก เพิ่มรำยกำรในปฏิทิน เมื่อบันทึกแล้ว ปิดหน้ำต่ำงเล็ก 

  
 27.จำกนั้น คลิกน ำส่งเจ้ำของเรื่อง แล้วบันทึกส่งให้เจ้ำของเอง 

  
 28.เจ้ำของเรื่องรับแฟ้ม แล้วด ำเนินกำรจัดเก็บ 
        
หมำยเหตุ  กรณีที่เรื่องมำถึงเจ้ำหน้ำที่รับจองรถ หำกรถไม่ว่ำงหรือไม่สำมำรถจัดรถยนต์ให้ได้  ให้เจ้ำหน้ำที่ 
กรอกเหตุผลในข้อที่ 2 แล้วคลิกน ำส่งเจ้ำของเรื่อง  เจ้ำของเรื่องจะได้คลิกยกเลิกกำรจอง 



คูมือการปฏิบัติงาน

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
(My office)

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



คู่มือการใช้งาน 
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

My Office 
 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าน า 

   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้น าระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส านักงานเพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับส่งหนังสือราชการ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการติดตาม จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งจะท าให้
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, สถานศึกษา สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลในระบบ
จะเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้พัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ, ด้านงบประมาณ
ด้านบุคคล, ด้านบริหารท่ัวไป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถติดตามงานได้
อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, สถานศึกษา 
 
       
        กลุ่มอ านวยการ 
           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

เรื่อง 
- การรับหนังสือราชการ 
- การบันทึกเสนอแฟ้ม 
- หนังสือราชการภายใน 
- การรับหนังสือราชการภายใน 
- ระบบการลา 
- ระบบขออนุญาตไปราชการ 
- การออกเลขเกียรติบัตร 
- ระบบส่งหนังสือเวียนถึงโรงเรียน 
- ระบบส่งเอกสารทั่วไป 
- ระบบส่งรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- ระบบรายงานข้อมูล 
- ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง 
- ระบบบันทึกการนิเทศ 
- คู่มือส าหรับผู้ดูแลระบบ 
 



การรับหนังสือราชการ 

การรับหนังสือจากโรงเรียน (สารบรรณกลาง) 

1. เมื่อเขาระบบ myoffice 

 
2. คลิกเมนูแฟมสารบรรณกลาง (กรณีมีหนังสือสงผานระบบจากโรงเรียน) 

 
     

3. ปรากฏรายการหนังสือราชการท่ีสงเขตพื้นที่การศึกษา   

 -คลิกนําสงกลุม กรณีหนังสือเกี่ยวของกับกลุม 

 -คลิกจัดเก็บ กรณีเปนหนังสือของเจาหนาที่สารบรรณกลางเอง (ดาวนโหลดเอกสารแนบกอนการ

จัดเก็บ 

 
4. คลิกนําสงกลุม  ปรากฏหนาตางแสดงรายการท่ีตองการสง ตามรายการหนังสือ 

 
 -ถาเปนหนังสือกลุมอํานวยการ เลือกนําสงเจาหนาที่ในกลุม 

 -ถาเปนหนังสือกลุมอื่น ใหนําสงธุรการกลุม 

 

 



 

การรับหนังสือภายนอก หนังสือจาก สพฐ. และหนวยงานอื่นๆ (สารบรรณกลาง) 

กรณีหนังสือภายนอกท่ีมาเปนกระดาษ ใหสแกนเปนไฟล pdf เพื่อนําเจาระบบ 

1. เขาสูระบบ myoffice 

2. คลิกเมนูลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก 

 
3. ปรากฏฟอรม กรอกรายละเอียดตามฟอรม เพื่อนําสงหนังสือตามลักษณะของหนังสือแลวแตกรณี 

 -กรณีเปนหนังสือท่ี ผอ.กลุม แตละกลุมไมตองตีความ ใหนําสงธุรการ 

 -กรณีที่เปนหนังสือที่ตองผานการพิจารณาจาก ผอ.กลุม นําสง ผอ.กลุม 

 -กรณีเปนหนังสือท่ีเกี่ยวของกับ ผอ.เขต ใหนําสงเลขานุการ 

 -กรณีเปนหนังสือท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาที่ในกลุมอํานวยการ นําสงเจาหนาที่โดยตรง 

 
 

 



การรับหนังสือสําหรับธุรการกลุม 

1. เขาระบบ  myoffice 

2. คลิกแฟมหนังสือราชการ 

 
3. ปรากฏรายการหนังสือ คลิกนําสงเอกสาร 

 
4. ปรากฏหนาตาง ใหเลือกนําสง คลิกเลือกนําสงเจาหนาที่ในกลุม 

 
 

หมายเหตุ  1.กรณีที่หนังสือสงผิดกลุม ถารูวาเปนเรื่องของกลุมใด สามารถเลือกนําสงธุรการกลุมนั้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรับหนังสือราชการ สําหรับ ผอ.กลุม 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมหนังสือราชการ 

 
3. ปรากฏรายการหนังสือ คลิกนําสงเอกสาร เพื่อนําสงเจาหนาที่ในกลุม 

 
การรับหนังสือราชการ สําหรับเจาหนาที่ 

1. เขระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมหนังสือราชการ 

 
3. ปรากฏรายการหนังสือ ใหดําเนินการดาวนโหลดเอกสารท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปดําเนินการตอ แลวคลิก

จัดเก็บ เอกสารจะถูกสงไปเก็บในทะเบียนรับ 

 
 

หมายเหตุ  ถาเปนหนังสือท่ีสงผิด สามารถเลือกสงเรื่องไดหลายๆทาง แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 



การรับหนังสือราชการ สําหรับเลขานุการ ผอ. 

1. เขระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมหนังสือราชการ 

 
3. ปรากกรายการหนังสือ คลิกบันทึกเสนอ 

 
4. ปรากฏหนาตางใหเกษยีนหนังสือ ดําเนินการเกษยีนหนังสือ แลวบันทึกเสนอ 

 
5. เมื่อ ผอ.เขต ดําเนินการสั่งการ เรื่องจะกลับมาที่ เลขานุการ คลิก แฟมหนังสือราชการ 

 
 

 

 

 

 



6. ปรากฏรายการหนังสือท่ี ผอ.สั่งการ ดําเนินการตามที่ ผอ.สั่งการ 

 -กรณี ผอ.รับทราบ  ใหดําเนินการจัดเก็บหนังสือ ฃ 

 -กรณี ผอ.มอบ ใหดูรายละเอียดของหนังสือวา ผอ.มอบใคร จากนั้นคลิกสงหนังสือเวียน 

 
7. ถาสงหนังสือเวียน เมื่อคลิกนําแจงเวียน ปรากฏหนาตางใหเลือกนําแจงเวียนบุคคลท่ีเกี่ยวของ แลว

คลิกบันทึก จากนั้นจึงกลับหนาแรกคลิกแฟมหนังสือราชการเพื่อจัดเก็บหนังสือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การบันทึกเสนอแฟม 

สําหรับเจาหนาที่ 

การบันทึกเสนอแฟม เจาหนาที่ตองดําเนินการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของใหเรียบรอยกอน จึงจะมาทํา

บันทึกเพื่อเสนอแฟม โดยเอกสารที่เปนหนังสือนํา ใหจัดทําเปนไฟล word  

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูเขียนบันทึกเสนอแฟม ฃ 

 
3. ปรากฏหนาตาง ใหเขียนลายละเอียดบันทึกเสนอ ตามลักษณะของบันทึกเสนอ แลวคลิกบันทึก 

 
 

 

 



 

4. เมื่อบันทึกเอกสาร จะปรากฏรายการหนังสือ กรณีท่ีมีไฟลแนบเพิ่มใหคลิกแนบไฟล 

 
5. ปรากฏรายการหนังสือ ใหคลิกแนบไฟล (แนบไดครั้งละ 1 ไฟล สามารถสงไฟลไดตามตองการ) 

 
6. ปรากกหนาตางใหกรอกรายช่ือไฟล แลวเลือกไฟล คลิกบันทึก 

 
7. ปรากฏรายการไฟลเอกสารที่แนบ ถาแนบไฟลท่ีตองการหมดแลว คลิกเสนอแฟม 

 
8. ปรากฏหนาตางใหดําเนินการเลือกเสนอแฟม คลิกเสนอผูอาํนวยการกลุม เลือกช่ือ ผอ.กาํลุม แลว

คลิกบันทึก เรื่องจะไหลเวียนไปยังหอง ผอ.กลุม (เจาหนาที่สามารถติดตามแฟมไดโดยคลิกดูที่รายงาน

ระดับบุคคล คลิกแฟมบันทึกเสนอ จะแสดงรายการแฟมที่เสนอแสดงสถานะแฟมวาอยูที่ใคร) 

 
 

 

 

 

 

 



สําหรับ ผอ.กลุม 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมบันทึกเสนอ 

 
3. ปรากฏรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏหนาตางรายละเอียดเอกสาร พรอมเอกสารแนบ ตรวจสอบเอกสาร ถาผานเลือกเสนอตอไป

ตามลําดับ (ถาไมผานสงกลับใหแกไข) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมบันทึกเสนอ 

 
3. ปรากฏหนาตางรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายการหนังสือ ตรวจสอบเอกสาร ถาผานคลิกเลือกตามความตองการ แลวคลิกบันทึก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับผูอํานวยเขต 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมบันทึกเสนอ 

 
3. ปรากฏรายการหนังสือ คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดเอกสารืตรวจสอบเอกสาร แลวเลือกสั่งการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับเจาของเรื่อง 

เมื่อเรื่องผานข้ันตอนการลงนาม เจาของเรื่องดําเนินการตอดังนี้  

กรณีสงโรงเรียน หรือ หนวยงานภายนอกระบบ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกออกเลขหนังสือสง 

 
3. ปรากฏหนาตางใหกรอกรายละเอียด แลวคลิกบันทึกออกเลข 

 
4. เมื่อออกเลขหนังสือเสร็จแลวจะไดเลขหนังสือ ใหดําเนินการนําเลขหนังสือไปใสในเอกสารฉบับที่

ตองการสง พรอมลายเซ็นผูลงนาม (หนังสือนําตองเปน PDF 

 
5. คลิกกลับหนาแรก ปรากฏเมนูยอยแฟมรอแนบไฟลสง ใหดําเนินการแนบไฟลเอกสารที่ตองการสง 

 
 

 



6. ปรากฏหนาตางใหดําเนินการตามรายการที่ตองการพรอมแนบเอกสารท่ีจะสง 

 
7. ปรากฏหนาตางใหเลือกรายการตามที่ตองการนําสง แลวบันทึก (ถาเรื่องถึงโรงเรียนหนังสือก็จะไหล

ไปยังหองของระบบโรงเรียน  ถาเรื่องที่สงนอกระบบหลังจากแนบไฟลแลวใหนําสงตามชองทางของ

หนังสือนั้นๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. จากนั้นคลิกกลับหนาแรก คลิกแฟมบันทึกเสนอ 

9. ปรากฏหไนาตางรายการหนังสือ คลิกจัดเก็บ 

 
10. ปรากกหนาตางใหเลือกรายการจัดเก็บคลิกเลือกตามตองการ บันทึกจัดเก็บ 

 
 

 

 



หนังสือราชการภายใน 

 หนังสือราชการภายใน เปนหนังสือที่สงเวียนภายในสํานักงานระหวางกลุมตางๆ เพื่อแจง

เจาหนาที่ ลักษณะหนังสือนําตองเปนบันทึกขอความ เชนการจัดทําคําสั่ง 

 ใหดําเนินการจัดทําคําสั่ง  และหนังสือนําเวียนภายใน ดวยเอกสาร word จากนั้นจึงเขา

บันทึกขอความเสนอในระบบ Myoffice ดังนี้ 

1. เขาะรบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูบันทึกเสนอแฟม 

 
3. ปรากฏหนาตาง ใหดําเนินการดําเนินการตามที่ตองการ แลวคลิกบันทึก 

 
 

 

 

 



4. เมื่อบันทึกแลว ปรากฏรายการหนังสือ คลิกแนบไฟล 

 
5. ปรากฏหนาตางรายการหนังสือ คลิกแนบไฟลเอกสารคําสั่งและบันทึกนํา 

 
6. ปรากฏหนาตางใหแนบไฟล ตั้งชื่อไฟล และ คลิกเลือกไฟลที่จะแนบ แลวบันทึก  

 
7. เมื่อแนบไฟลจะปรากฏไฟลแนบ สามารถแนบไฟลืไดตามจํานวนที่ตองการ (แนบไดคร้ังละ 

1 ไฟล) เมื่อแนบไฟลืเรียบรอยแลว คลิกเสนอแฟม 

 
8. ปรากฏหนาตางใหเลือกเสนอผูบังคับบัญชา คลิกเลือกตามที่ตองการ แลวบันทึก เรื่องจะ

ไหลเวียนไปยีงหองผูอาํนวยการกลุม (รอจนแฟมผานการอนุมัติตามขั้นตอน) 

 
หมายเหตุ  ผอ.กลุม  รอง ผอ.  และ ผอ.เขต ขั้นตอนเหมือนกับการดําเนินการเสนอแฟมฃ 

 

 

 

9. เมื่อเรื่องผานการลงนามแลว เรื่องจะกลับมาที่เจาของเรื่อง เจาของเรื่องดําเนินการ ดังนี้ 



- บันทึกนําเวียน ใหนําลายเซ็นผูลงนามมาใสในเอกสาร แลวบันทึกเปน pdf 

- คําสั่งใหดําเนินการออกเลขคําสั่ง เมื่อไดเลขคําสั่ง ใหนําเลขคําสั่ง พรอมลายเซ็นผู

ลงนามไปใสในคาํสัง แลวบันทึกเปน PDF  

- จากนั้นกลับหนาแรก ปรากฏเมนูยอยแฟมรอแนบไฟลคําสั่ง คลิกแนบไฟลคําสั่ง

เพื่อจัดเก็บคําสั่งลงในทะเบียนคาํสั่ง 

10. เมื่อดําเนินการตามขอ 9 เรียบรอยแลว คลิกเมนูสงหนังสือราชการภายใน  

 
11. กรอกรายการและรายละเอียดตามที่ตองการ พรอมเลือกรายชื่อบุคลากรที่ตองการสง

เอกสารถึง แลวแนบไฟล คลิกบันทึก เรื่องจะไหลเวยีนไปยังหองของบุคลากรที่สงเอกสาร

ถึง 

 
 

 

 

การรับหนังสือราชการภายใน 



12.  คลิกเมนูยอยแฟมหนังสือเวียน 

 
13.  ปรากฏรายการหนังสือเวียนที่สงมาถงึ คลิกดูเอกสาร 

 
14. เมื่ออานเอกสารแลว ใหคลิกลงทะเบียนรับ  หนังสอืเวียนทั้งหมดจะไปจัดเก็บในทะเบียน

หนังสือราชการภายใน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการลา 



สําหรับเจาหนาที่ผูขออนุญาตลา 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูระบบวันลา 

 
3. ปรากฏเมนูรยการการลา คลิกเลือกไบลาตามท่ีตองการ 

 
4. ปรากฏรายการใหกรอกขอมูลการลา กรอกใหครบทุกชอง คลิกบันทึก 

 
 

5. ปรากฏหนาตางรายการการ คลิก เสนอแฟม  (ถาตองการยกเลิกใหคลิดเครื่องหมาย กากบทาสีแดง) 



 
6. ปรากฏหนาตางรายละเอียดการลา เลือกนําเสนแฟมลา คลิกเลือก ผูอาํนวยการกลุม แลวคลิก บันทึก 

เรื่องจะไหลเวียนไปยังหองผูอาํนวยการกลุม 

 
7.เมื่อเสนอแฟมแลวก็รอจนกวาใบลาจะไดรับการอนุญาตหรือไมอนุญาต ถาอนุญาตใหคลิก บันทึก เพื่อ

จัดเก็บ ถาไมอนุญาต คลิกเครื่องหมายกากบาทเพื่อลบทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับผูอํานวยการกลุม 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกแฟมการลา 

 
3. ปรากกรายการการลา คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดการลา  เลือกเสนอรอง ผอ. และใหความเห็น คลิก บันทึก เรื่องจะไหลเวียนไปยัง

หองรอง ผอ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูแฟมการลา 

 
3. ปรากฏรายการเอกสารการลา คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดการลา เลือกนําสงแฟมใหเจาหนาที่วันลา และใหความเห็น พรอม บันทึก เรื่องจะ

ไหลเวียนไปยังหองเจาหนาที่วันลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับเจาหนาที่วันลา 

1. เขาระบบ Myofficre 

2. คลิกแฟมวันลา 

 
3. ปรากฏรายการการลาของเจาหนาที่ คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏหนาตางแสดงรายละเอียดการลา ตรวจสอบวันที่ลา และจํานวนวันลาวาถูกตองใหม ถาไม

ถูกตองใหแกไขใหถูกตอง แลวคลิกเสนอ ผูอนุญาตลา เรื่องจะไหลเวียนไปหองผูอนุญาตลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สําหรับผูอนุญาตลา 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูแฟมการลา 

 
3. ปรากฏรายการการลา คลิกดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดการ เลือกสั่งการ แลวบันทึก เรื่องจะไหลเวียนกลับไปยังหองผูขออนุญาตลา 

 
 

 

หมายเหตุ สําหรับการลาอื่นๆการเสนอก็ดําเนินการในลกัษณะเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบขออนุญาตไปราชการ 

สําหรับเจาหนาที่เจาขอเงเรื่องผูยื่นขออนุญาตไปราชการฃ 

1. เขาระบบ  Myoffice 

2. คลิกเมนูเขียนขออนุญาตไปราชการ 

 
3. ปรากฏฟอรมใหกรอกรายละเอียดตามท่ีตองการ แลวคลิกบันทึก 

 
 

 



4. เมื่อบันทึกเสร็จแลว จะแปรากฎหนาตางรายการขออนุญาตไปราชการ คลิกเสนอแฟม 

 
5. เลือกเสนอผูอํานวยการกลุม เรื่องจะไหลเวียนไปยังหองผูอํานวยการกลุม 

 
 

                                                       

       รอเรื่อง 

 

 

6. เมื่อเรื่องไดรับการอนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ  เรื่องจะกลับมาท่ีเจาของเรื่อง คลิกแฟมขอไปราชการ 

 
7. ปรากฏรายการท่ีบอกสถานะวา  อนุมัติ  หรือ ไมอนุมัติ  ถาอนุมัติ คลิกจ จัดเก็บ เรื่องก็จะไปจัดเก็บ

ในแฟมไปราชการ 

 
 

 

 

 

 

 



สําหรับผูอํานวยการกลุม 

1. เขาระบบ myoffice 

2. คลิกแฟมขอไปราชการ 

 
3. ปรากฏรายการขออนุญาตไปราชการ คลิก ดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดการขอไปราชการ คลิกเลือกเสนอรองผูอาํนวยการ เมื่อเสนอแลวเรื่องไหลเวียนไป

ยังหองรองผูอาํนวยการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับรองผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ myoffice 

2. คลิกแฟมขอไปราชการ 

 
3. ปรากฏรายการขออนุญาตไปราชการ คลิก ดําเนินการตอ 

 
4. ปรากฏรายละเอียดการขอไปราชการ คลิกเลือกเสนอผูอํานวยการ เรื่องจะไหลเวียนไปยังหอง

ผูอํานวยการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สําหรับผูอํานวยการ 

1. เขาระบบ myoffice 

2. คลิกแฟมขอไปราชการ 

 
3. ปรากฏรายการขออนุญาตไปราชการ คลิก ดําเนินการตอ 

 
4. คลิกดําเนินการ  แลวดําเนินการสั่งการ เมื่อสั่งการแลวเรื่องจะไหลเวียนกลับไปยังหองของผูขอ

อนุญาต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การออกเลขเกียรติบัตร 

 1. เขาระบบ Myoffice 

 2. คลิกเมนูออกเลขเกียรติบัตร 

 3. ปรากฏฟอรมใหกรอกรายละเอียด คลิกบันทึกออกเลข ก็จะไดเลขเกียรติบัตร 

   
  

การออกเลขลําดับเอกสาร  

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูออกเลขลําดับเอกสาร 

3. ปรากฏฟอรมใหกรอกรายละเอียด แลวคลิกบันทึก 

 
 

 

 

 

 



ระบบสงหนังสือเวียนถึงโรงเรียน 

 ระบบสงหนังสือเวียนถึงโรงเรียน เปนระบบที่ใชในการติดตาม ประสานงาน  ทวงงาน จากโรงเรียน

โดยตรง โดยสงเปนขอความ หรือ ขอความพรอมไฟลแนบ  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูสงหนังสือเวียนถึงโรงเรียน 

 
3. ปรากฏเมนูใหกรอกรายละเอียดตามทีตองการ คลิกเลือกโรงเรียน คลิก บันทึก เรื่องจะไหลเวียนไปยัง

โรงเรียนที่ตองการ 

 
 

 

 

 

 

 



ระบบสงเอกสารทั่วไป 

 ระบบสงเอกสารท่ัวไป เปนระบบที่ใชในการสงขอความ หรือ เอกสารทั่วๆไป ของเจาหนาที่เขตเปนการ

สวนตัว สงเปนขอความ หรือ ขอความพรอมไฟลแนบ  โดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. เขาระบบ Myoffice 

2. คลิกเมนูสงเอกสารทั่วไป 

3. ปรากฏหนาตางดังกลาว กรอกรายการตามที่ตองการ แลวคลิกบันทึก เอกสารจะไหลเวียนไปยังหอง

เจาหนาที่ตามที่ระบุเลือก 

 
 

 

 

 



ระบบสงรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองปกิบัติราชการ 

สําหรับผูรายงานตัวชี้วัด 1.สําหรับผูรายงานตัวชี้วัด เมื่อเขาระบบ myoffice จะปรากฏเมนูรายงานตัวชี้วัด เพ่ือนําสงเอกสารตัวชี้วัด 

 2.ปรากฏหนาตางรายชื่อตัวชี้วัด ใหคลิก แนบไฟลเพ่ิม เพ่ือสงเอกสารรายงานตัวชี้วัด 
 3.ปรากฏหนาตางใหทําการแนบไฟล แลวบันทึก  สามารถแนบไดครั้งละ 1 ไฟล 

 4.ปรากฏหนาตางแสดงผลการสองเอกสารตัวชี้วัด และสามารถแนบไฟลเพ่ิมไมจํากัด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบรายงานขอมูล 

 ระบบรายงานขอมูลการดําเนินงาน แบงเปน 3 ระดับ  คือ ระดับเจาหนาที่  ระดับกลุม  และระดับ

สํานักงาน  

1. ระดับเจาหนาที่ เปนแฟมสําหรับติดตามงานกรณีท่ีเรื่องกําลังดําเนินการเสนอและแฟมจัดเก็บเอกสาร

เมื่อเอกสารสิ้นสุด มีดังนี้ 

 
 

 

 

 



2. ระดับกลุม เปนแฟมที่ใหสิทธิการเขาถึงสําหรับ เจาหนาที่ธุรการกลุม และ ผุอํานวยการกลุม เพื่อไว

ติดตามตรวจสอบหนังสือของกลุม ดังนี้ 

 
3. ระดับสํานักงาน เปนทะเบียนเอกสารของสํานักงาน สิทธิการเขาถึงขอมูลไดแก เจาหนาที่สารบัญ

กลาง รองผูอาํนวยการ และ ผูอาํนวยการ ดังนี้ 

 2.1 รายงานระดับเขต 

  
 2.2 ติดตามประเมินผล 

 
 

 



 

ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง 
 1..เข้าระบบ โดยกรอกช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสสุ่ม 

  
  

2.เมื่อเข้าระบบแล้ว คลิกเมนู บันทึกจองรถยนต์ 

 
3.ปรากฏหน้าต่าง ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกบันทึก 

 



 
 

4.เมื่อบันทึกระบบก็จะเข้าสู่หน้ารายการการ ให้คลิกด าเนินการต่อ 

 
5.ปรากฏรายละเอียดการจองรถยนต์ และ คลิกเสนอ ผอ.กลุ่ม 

 
6.ผู้อ านวยการกลุ่ม  คลิกรับแฟ้มการจองรถยนต์ 

 
7.ปรากฏรายการการจองรถยนต์ ผู้อ านวยการกลุ่ม คลิกด าเนินการต่อ 

 
8.ปรากฎรายละเอียดการขอจองรถยนต์  คลิกน าส่งเจ้าหน้าที่จองรถยนต์ 

 
 
 
 



 
9.เจ้าหน้าที่จองรถยนต์ รับแฟ้มขอใช้รถยนต์ 

 
 
10.ปรากฏรายละเอียดการจองรถยนต์  คลิกตรวจการใช้รถยนต์  

 
11.ปรากฏรายการของรถยนต์ที่เสนอไปแล้ว  ตรวจสอบว่ามีรถว่างใหมในวันที่มีผู้ขอใช้รถยนต์  แล้ว

คลิกกลบัหน้ารายการข้อใช้รถยนต์ 

 
13.ถ้ารถยังมีว่าง และต้องการจัดรถให้ คลิกด าเนินการตอ่ 

 
14.ปรากกรายละเอียดการข้อใช้รถ  ที่เมนูส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ กรอกรายการในช่อง

ต่างๆ แล้วเลือกเสนอไปท่ี ผอ.กลุ่มที่ควบคุมการใช้รถยนต์ 

 
 



 
15.ผู้อ านวยการที่ควบคุมการใช้รถยนต์  คลิกรับแฟ้ม 

 
16.จากนั้นคลิกด าเนนิการตอ่   

 
17.ปรากฏรายละเอียดการจองรถ  ให้ความเห็น คลิกเสนอรองผู้อ านวยการ 

 
18.รองผู้อ านวยการ คลิกรับแฟ้มการจองรถยนต์ 

 
19.จากนั้นคลิกด าเนนิการตอ่ 

 
 
 



 
20.ปรากฏรายละเอียดการจองรถ  คลิกเสนอผู้อ านวยการ  พร้อมให้ความเห็น 

 
21.ผู้อ านวยการ  คลิกรับแฟ้มการจองรถยนต์ 

 
22.จากนั้นคลิกด าเนนิการตอ่ 

 
23.ปรากฏรายการการจองรถยนต์  คลิกอนุญาต หรือ ไม่อนุญาต แล้วบันทึก 

 
 
 



 
24.เจ้าหน้าที่จองรถยนต์ รับเรื่องท่ี ผู้อ านวยการอนุญาต   

 
25.เจ้าหน้ารับจองรถยนต์ คลิกบันทึกปฎิทินการจองรถยนต์ 

 
26.ปรากฎรายการที่จะบันทึกลงในปฏิทิน  คลิก เพิ่มรายการในปฏิทิน เมื่อบันทึกแล้ว ปิดหน้าต่างเล็ก 

  
 27.จากนั้น คลิกน าส่งเจ้าของเรื่อง แล้วบันทึกส่งให้เจ้าของเอง 

  
 28.เจ้าของเรื่องรับแฟ้ม แล้วด าเนินการจัดเก็บ 
        
หมายเหตุ  กรณีที่เรื่องมาถึงเจ้าหน้าที่รับจองรถ หากรถไม่ว่างหรือไม่สามารถจัดรถยนต์ให้ได้  ให้เจ้าหน้าที่ 
กรอกเหตุผลในข้อที่ 2 แล้วคลิกน าส่งเจ้าของเรื่อง  เจ้าของเรื่องจะได้คลิกยกเลิกการจอง 



 

งานวิชาการ 
ระบบบันทึกการนิเทศ 

 1..เข้าระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสสุม่ 

  
  

2.เมื่อเข้าระบบแล้ว คลิกเมนู เขียนขออนุญาตลา 

 
3.ปรากฏหนา้ต่าง ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกบันทึก 

 
 



 
4.เมื่อบันทึกระบบก็จะเขา้สู่หนา้รายการการ ให้ด าเนินการแนบไฟล์รูปภาพท่ีเกี่ยวข้อง โดยแนบไฟล์ 

4 ภาพ (ระบบให้โชว์เพียง 4 ภาพ) 

 
5.เมื่อแนบไฟล์เรยีบร้อย  การบันทึกการนเิทศก็เสร็จสมบรูณ์ โดยสามารถตรวจสอบได้ ทีเมนูรายงาน

ระดับบุคคล  ตรงเมนูแฟ้มบันทึกการนิเทศ  ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการได้  ถ้าเกิด
ข้อผิดพลาดสามารถลบรายการท่ีผิดพลาดได ้

6.ส าหรบัผู้บริหาร จะสามารถตรวจสอบบันทึกการนิเทศได้จาก รายงานระดบัส านักงาน  ท่ีเมนู 
รายการการนิเทศ  จะเห็นรายงานการนิเทศติดตามของ บคุลากรทุกคนท่ีได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด  
สามารถตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิงว่าตรงกับวันท่ีขออนุญาตไปราชการหรือไม่  และรายงานการนิเทศ ตรง
กับวันท่ีขอไปราชการหรือไม่  
 
หมายเหตุ  ส าหรับบุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการบนัทึกนิเทศ ต้องขออนุญาตไปราชการก่อน เพราะ
ระบบจะให้อ้างถึงหนังสือท่ีขอไปราชการ และควรบันทึกรายงานการนิเทศในวันท่ีไปนิเทศ เพราะระบบจะ
บันทึก วัน เวลา โดยอัตโนมัต ิ



คูมือการปฏิบัติงาน

งานควบคุมภายใน

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่อเรื่อง : งานการควบคุมภายใน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงในการ 

ด าเนินงาน 
2.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 

ของทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
2.5 ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
2.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม 

การด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
2.8 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับและปรับปรุงให้ 

เหมาะสมอย่างต่อเนื่องปละสม่ าเสมอเป็นระยะ ๆ 
2.9 รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา



 
 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่อเรื่อง : งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและ 
ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA) 

2.2 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างาน ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและ  
ผู้รับผิดชอบตังชี้วัด 

2.3 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพ่ือให้ 
ผู้รับผิดชอบก าหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

2.4 เจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง ด าเนินการสื่อสารเพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความ 
เข้าใจ และ ความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ การ
จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI’s Template) 

2.5 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิบัติงานก าหนด 
2.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด (ถ้ามี) 

2.7 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
ตามท่ี สพฐ./จังหวัด (ถ้ามี) ก าหนด 

2.8 ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
2.9 สรุป รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบฟอร์มที่ สพฐ.ก าหนด 

 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. เรื่อง : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงที่ได้ท าข้อตกลง 

2.2 วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้ 
สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละโครงการ 
2.4 ประสานการด าเนินกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
2.5 ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
2.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ 

ในแตล่ะโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 
2.7 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดที่ก าหนด 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
4.1 แบบค าขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ  

 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานรักษาความปลอดภัย

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่องาน : งานรักษาความปลอดภัย 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.2 ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ 
2.3 ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ 

หน่วยงานความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2.4 จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
2.5 ก าหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นค าสั่ง 
2.6 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพ่ือให้

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบบันทึกการอยู่เวรยาม 

การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ   
                มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานรับสงงานในหนาที่ราชการ

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

1. ชื่องาน  :  งานการรับสงงานในหนาที่ราชการ 
2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการรับสงงานในหนาที่ราชการเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองครบถวน 

มีความโปรงใส และงานในหนาที่มีความเรียบรอย  สามารถบริหารตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูรับและผูสงงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแลว อยูระหวางการปฏิบัติ  และยังไมไดปฏิบัติและมี
หลักฐานการรับสงงานที่ถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 
2524  

 3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับสงงานในหนาที่ ระหวางผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาไดรับคําสั่งยายไปดํารงตําแหนง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นกับ ผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายมาดํารงตําแหนง หรือผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

4. คําจํากัดความ 
“เจาหนาที”่    หมายถึง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละกลุมในสํานักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษา  
“ผูอํานวยการกลุม” หมายถึง  ผูอํานวยการกลุมของแตละกลุม 
“ผูสงมอบงาน”  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายไป   
“ผูรับมอบงาน”  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ยายมา 
ดํารงตําแหนงใหม๑.๑.๒ การรับ–สงงานในหนาที่ราชการ 

      ๕ ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
  ๑. จัดเตรียมหลักเกณฑ วิธีการและแบบฟอรมบัญชีรับ-สงงานในหนาที่ราชการ 
  ๒. ใหเจาหนาที่ดําเนินการสํารวจและกรอกรายการบัญชีรับ-สงงานดําเนินการเปนกลุมงาน
ตามที่รับผิดชอบ 
  ๓. เสนอใหผูสงมอบและผูรับมอบลงนาม 
  ๔. เก็บเปนหลักฐานการรับ–สงงานในหนาที่พรอมทั้งมอบใหผูรับ–สงงานเก็บไวเปนหลักฐาน
คนละ ๑ ชุด 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  การรับ-สงงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย ผูรับและผูสงงานสามารถทราบไดวามีงาน
อะไรบางที่ปฏิบัติเสร็จแลว อยูระหวางการปฏิบัติ และยังไมไดปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับ – สงงานที่ถูกตอง 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 
 
 
 
 
 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 

จัดทําหลักเกณฑ 
วิธีการและแบบฟอรมการรับ –สงงานในหนาที่ 

 
 
 
 
 

               เสนอใหผูสงมอบ              
                                                                        และผูรับมอบลงนาม 

 
 
 
 
       

                                                                      - เก็บเปนหลักฐานการรับ-สงงานในหนาที่ 
                                                                            และมอบใหผูรับ-สงงาน เก็นไวเปนหลักฐาน  

                                      คนละ 1 ชุด 

 

 
7.  แบบฟอรมที่ใช 
แบบฟอรมบัญชีการรับ-สงงานในหนาที ่
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับสงงานในหนาที่ราชการ พ.ศ. 2524  
8.2  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 
8.4  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่สํารวจและกรอก
รายการบัญชีรับ-สงงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานการมอบหมายงานในหนาที่ราชการ

จัดทำโดย

นางธันยรดา พันธพุทธรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหนาที่ราชการ 
 2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหงาน/ ภารกิจ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
2. เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนิน 

ไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่การงานในภาพรวม 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคําสั่งมอบหมายงานในหนาที ่

  ๕  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะหภาระหนาที่การงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวของและ
จากที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติม 
  ๒. ตรวจสอบตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง และความถนัดของบุคลากรที่ดํารงตําแหนง
ตาง ๆ 
  ๓. กําหนดภาระหนาที่การงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหบุคลากร 
รับผิดชอบปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถและประสบการณของบุคลากรตามความเหมาะสม 
  ๔. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่การงาน 
  ๕. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ใหบุคลากรใชปฏิบัติงาน 
  ๖.  จัดทํามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงานพรอมดวยตัวชี้วัดของงาน 
  ๗.  จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 
  ๘.  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. งานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  ๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม  

 
 
 

 

 4. คําจํากัดความ 
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”   หมายถึง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  

“เจาหนาที่”  หมายถึง  เจาหนาที่กลมงุ  านในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  “ผูอํานวยการกลุม”
  หมายถึง  ผูอํานวยการกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ของบุคลากร 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
                 วิเคราะหภาระหนาที่การงาน       

                     จากกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.  แบบฟอรมที่ใช 
7.1 คําสั่งมอบหมายงานในหนาที ่
7.2 แบบมอบหมายงานในหนาที ่
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่

เพิ่มเติม 
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเต ิ

ตรวจสอบตําแหนง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
และความถนัดของบุคลากร 

กําหนดภาระหนาที่ใหบุคลากร
ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสามารถ
และความเหมาะสม 

จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่ 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

จัดทํามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ขอ
งานพรอมตัวชี้วัดของงาน 

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

1.  ชื่องาน  :  งานการปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน มีความ

ปลอดภัย และผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ 
3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน  สภาพแวดลอม  ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. คําจํากัดความ 
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
“คณะทํางาน ” หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง 
“เจาหนาที่ ”  หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการในการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนา

สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงานให
สํานักงานเปนสถานที่นาอยู นาทํางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.2 วางแผนและกําหนดแผนแมแบบ(Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกสํานักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตสอดคลองกับกิจกรรม 
5 ส. รวมถึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

5.3 ดําเนินการจัดปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคตาม
แผนและมาตรการที่กําหนด 

5.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
5.5 สรุปผลการดําเนินงาน/นําเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภูมิทัศน สภาพแวดลอมที่รมรื่น สะอาด สวยงาม มี

บรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน อาคารสถานไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
๒. การใชอาคารสถานที่เปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา 
๓. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ไม่เห็นชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอรมที่ใช 
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน 
7.3 แบบรายงานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. 
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน 
8.2 แนวทางการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. 
8.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 

-สาํรวจ รับฟังความคิดเห็น

ของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 

-ศึกษามาตรการแนวทาง

ปฏิบตัิการประหยดั

พลงังาน 

-วางแผน การปรับปรุง   อาคารสถานที� 

และพฒันาสภาพแวดลอ้มปรับปรุงภูมิทศัน ์

/กิจกรรม � ส. /กาํหนดมาตรการประหยดัพลงังาน 

-บนัทึกเสนอ ผอ.สพม. 

อนุมตัิแผน /(เห็นชอบ) 

 

-ดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที�สภาพแวดลอ้มระบบ

สาธารณูปโภค ตามแผนที�กาํหนด 

-ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

สรุปรายงาน / นาํเสนอ

แนวทางปรับปรุง / พฒันางาน 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานบริการอาคารสถานที่

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

 1.  ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่ 
 2. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบริการอาคารสถานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผล

ใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ 
3. ขอบเขตของงาน 
การบริการอาคารสถานที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนสําคัญในการที่สงผล 
ตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ การ

ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  การขอใชอาคารสถานที่ของหนวยงาน
ภายในสํานักงานและองคกรหรือบุคคลภายนอกดวย(ถามี)  การบริหารอาคารและสถานที่ให ปลอดภัยเอื้อต
อการปฏิบัติงาน 

4. คําจํากัดความ  
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
“คณะทํางาน ”  หมายถึง  ทีมงานที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให

บรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน อาคารสถานไดรับการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
  ๒. การใชอาคารสถานที่เปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา 
  ๓. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

รับผิดชอบ  
“เจาหนาที่ ”  หมายถึง  ผูรับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริการ 
อาคารสถานที่ 
“บุคลากร ”  หมายถึง  บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
“พนักงานทําความสะอาด ”  หมายถึง  ผูรับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
ทําความสะอาดสํานักงาน 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใชอาคารสถานที่ 
ของสวนราชการ 

5.2 จัดทําระเบียบ / การขอใชอาคารสถานที่ผานระบบ My office  สพม.๓๙               
5.3 จัดทําคําสั่งมอบหมายผรับผิดชู อบดูแล/ทําความสะอาดและการขอใชอาคารสถานที่ 
5.4 เสนอ ผอ. สพม. ๓๙  
5.5 ดําเนินการตามแผนงานที่ไดวางไว  
5.6 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 
5.7 สรุปผลการดําเนินงาน/นําเสนอแนวทางแกไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที ่
ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภูมิทัศน สภาพแวดลอมที่รมรื่น สะอาด สวยงาม มี



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          ไม่เห็นชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง 
แนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที ่

 

 

 
 

-ศึกษาระเบียบ

มาตรการ 

หลกัเกณฑ ์ 

แนวปฏิบตั ิ

-จดัทาํระเบียบ คาํสั�งมอบหมายงานผูดู้แลอาคารสถานที� 

 / การขอใชอ้าคารสถานที�ผา่นระบบ AMSS++ของ สพม.24 

 

ผอ.สพม.อนุมตัิแผน 

/ คาํสั�งมอบหมายงาน   

(เห็นชอบ) 

 

ดาํเนินงานตามแผน 

-ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

สรุปรายงาน / นาํเสนอ

แนวทางปรับปรุง / พฒันางาน 

  

7.  แบบฟอรมที่ใช 
ขออนุญาตใชหองประชุมผานระบบ My Office ของสพม. ๓๙ 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และประชุมผูบริหารสถานศึกษา

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่องาน : งานการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด (ก่อนการ 
ประชุม 2 สัปดาห์) 

2.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ี 
เกี่ยวขอ้ง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

2.3 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม 
อ านวยการพิจารณา และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

2.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนาม 
ในหนังสือเชิญประชุม 

2.5 เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมเสนอผุ้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่ม 

2.6 เจ้าหน้าที่น าต้อนฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดท าส าเนาและ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

2.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการ 

กลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์) 
2.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืนยัน การเข้าร่วมประชุม  

(ก่อนประชุม 1-2 วัน) 
2.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้ 

2.9.1 จัดท า power point เพ่ือน าเสนอระหว่างการประชุม 
2.9.2 เตรียมป้ายชื่อ 
2.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะ 
2.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม 
2.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2.10  เจ้าหน้าที่ด าเนินการในวันประชุม 
2.10.1 จัดห้องประชุม 
2.10.2 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
2.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม 

2.11  เจ้าหน้าที่ด าเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์ 
2.12  เจ้าหน้าที่จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดท ารายงานการประชุม (2 สัปดาห์) และ 

ค าสั่ง/ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามข้ันตอน ดังนี้ 



2.12.1 น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มในฐานะ 
เลขานุการ 

2.12.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / ค าสั่งและประกาศ 
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ 

2.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการน าเสนอรองผู้อ านวยการ 
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

(1) มติที่ประชุมโดยย่อ 
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และ

รวบรวมความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแก้ในรายงานการประชุม 

- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(2) รายงานการประชุม 
- เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรอง
ในการประชุมครั้งต่อไป 

(3) ค าสั่งและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วด าเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
2.13  เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ รายงาน 

การประชุม ค าสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและส าเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Flow chart การปฏิบัติงาน 

                             

                            

                   

  .    /                

          

                

 
4. แบบฟอร์มที่ใช้ 

4.1 แบบฟอร์มติดตามงาน 
4.2 แนวปฏิบัติ 
4.3 หนังสือเชิญประชุม 
4.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
4.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม 
4.6 มติที่ประชุมโดยย่อ 
4.7 รายงานการประชุม 
4.8 แบบฟอร์มค าสั่ง / ประกาศ 
4.9 แบบฟอร์มแจ้งความเห็นเกี่ยวกับมติท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คู่มือการปฏิบัติิงานิการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยินางสาวธิดารัตน์ิิพุ่มอิ่มิ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจิัดประชุมผูิ้บริิหารสถานศึกษา 
 

 
1.  ผู ้อ ำนวยกำรสำน้ กงำนเขตพ้ืนท้ ่กำรศ้ กษำ้ ได ก ำหนดให ้ม้ กำรประช ้มผู ้บร้ หำรสถำนศ้ กษำในท ้ก้ 2้ เด้ือน้

สถำนท้ ่จ ้ดกำรประช ้ม้ ณ้ ห องประช มพ ทธนเรศ้ สพม.พ ษณ โลก้ อ ตรด ตถ์้ และห ้องประช ้มโรงเร ้ยน้้้้้้้้้
ในส ้งก ้ด้ส ำหร้ บกำรประช มส ญจรในแต้ ละเครือข้ ำย 

2.  จ ดทำหน งสือเช ญประช มตำมโครงกำรประช ้มเช งปฏ บ ต กำรเพื่อพ ้ฒนำศ ้กยภำพผู บร หำร้ 
้้้้้ส งก ด้สพม.พ ษณ โล้อ ตรด ตถ์้ไปย งสถำนศ้ กษำในส งก ้ด 
3.  จ ดทำบ นท กข้ อควำมเช ญประช มถ้ งรองผู อ ำนวยกำร้สพม.พ ษณ โลก้อ ตรด ตถ์้้ ผู อ ำนวยกำรกล ้ มท้ กกล ้ ม้และ้

ผู ้อำนวยกำรหน้ วยตรวจสอบภำยใน้ พร ้อมท ้งขอวำระกำรประช ้มจำกแต ละกล ้ มเพ่ือจ ้ดเตร ้ยมวำระกำร้
ประช ม 

4.  ขอยืมเง นรำชกำรในโครงกำรประช ้มเช งปฏ้ บ ต กำรเพ่ือพ ้ฒนำศ กยภำพผู บร หำรส งก ด้สพม.พ ษณ โลก้อ ตรด ตถ ์
ส ำหร้ บเป้ นค้ ำอำหำรกลำงว้ น้อำหำรว้ ำงและเครื่องด้ื่มผู มำประช ม 

5.  จ ้ดทำวำระกำรประช ้มให ้เร ้ยบร ้อย้้ล วงหน้ ำเป้ นเวลำ้2้ว้ นก้ อนว้ นประช ม 
6.  จ ดทำบ ญช ลงเวลำผู มำประช ม 
7.  จดบ นท กกำรประช ม 
8.  จ ดทำรำยงำนกำรประช มให ้เร้ ยบร อย้น ำเสนอผู อ ำนวยกำรกล  ม้และรองผู อ ำนวยกำรส ำน กงำนเขตท ่ดูแล้้้

กล  มอ ำนวยกำร้ได ตรวจสอบ้และ้ร บรองรำยงำนกำรประช ้ม้และน ำข ้นหน ำเว ปไซต์้สพม.พ ษณ โลก้
อ ตรด ตถ์้https://www.sec-plkutt.go.th/index6401.html 

9.  ล ำงหน ้เง นยืมภำยในเวลำท ่ก ำหนด 
 
 

************************* 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานจัดสวัสดิการใหกูยืมกองทุนสวัสดิการ

และสวัสดิภาพ พ.ศ. 2558

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ
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ใบสมั ครเป็นสมาชิกกองทัุนสว สดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าน กงานเขตพื้นที่การศัึกษาม ธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

***************************** 
เข ียนที่.....................................................  

วันที.่.............เด ือน.............................พ.ศ........................ 
 
เร ียน   ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................... อายุ................ป ี 
ตำแหน  ง..............................................ระดับ.......................................รับเงนิเดือน........................................บาท                
สังกัด.............................................อำเภอ..............................จงัหวัด............................. อยู บ้านเลขท่ี.................. 
หมู ...............ถนน.............................ต าบล...........................อ าเภอ..........................จังหวัด.............................       
เบอร์โทรศัพท์ท ี่สามารถติดต  อได้.............................................. มีความประสงค์จะสมัครเป  นสมาช ิกกองท ุน
สวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
โดยจะปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ ์การสมัครเป  นสมาช ิก ดังนี้ 
   ๑. ซ้ือห ุ้นแรกเข้าไม ต่ ากว า ๑ ห ุ้น (หุ้นละ ๑๐๐ บาท) จ านวน........หุ้น เป็นเงิน.............. บาท  
   ๒. ฝากห ุ้นรายเดอืน............ หุ้น (หุน้ละ ๑๐๐ บาท) จำนวน..........ห ุ้น   เป็นเงิน.............บาท 

   ข้าพเจ้ายินด ีที่จะปฏิบัต ิตามระเบียบ หลักเกณฑ ์และว ิธีการของกองท ุนสว ัสดิการข้าราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทุกประการ 
 
 
            ลงช ื่อ...............................................ผู้สมัคร  
         (..............................................) 
        ตำแหน  ง........................................................... 
 
ความเห นเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ต าแหน ง.............................................  
       …………/…………../…………… 
ความเห นกรรมการและเลขานุการ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ต าแหน ง............................................. 
                 …………/…………../…………… 
 
 
 
 



 

- ๒ - 
 

ความเห นรองประธานคณะกรรมการ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ต าแหน ง............................................. 
                 …………/…………../…………… 
 ความเห นประธานคณะกรรมการ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ต าแหน ง............................................. 
                 …………/…………../…………… 
 
 



 

แบบคำร้อง 
กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

- - - - - - - - - - - - - -  
 
เรียน ประธานคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................... อายุ................ปี 
ตำแหน่ง................................................ระดับ...........................................เงินเดือน.....................................บาท                        
สังกัด...........................................อำเภอ....................................จังหวัด............................................. เบอรโ์ทรศัพท์
ท่ีสามารถติดต่อได้..............................................มีความประสงค ์
    ๑. ซ้ือหุ้น จำนวนเงิน.............................บาท (..................................................................) 
    ๒. เพ่ิมหุ้น รายเดือน จาก.....................................บาท เป็น .........................................บาท 
    ๓. ลดหุ้น(ไม่ตำ่กว่า.........บาท/เดือน) รายเดือน จาก..................บาท เป็น .................บาท 
    ๔. เพ่ิมเงินต้นชำระหนี้รายเดือน จาก.........................บาท เป็น ....................................บาท 
    ๕. ลดเงินต้นชำระหนี้รายเดือน(ไม่ต่ำกว่างวดชำระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) 
           จาก.............................บาท เป็น................................................บาท 
    ๖. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................  
            ............................................................................................................................................... 
 
 
       ลงชื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................  
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
       ลงชื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................  
        …………/…………../…………… 
 
ความเห็นกรรมการและเลขานุการ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
       ลงชื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................  
        …………/…………../…………… 



 

- ๒ - 
 

ความเห็นรองประธานคณะกรรมการ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
       ลงชื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................  
                  …………/…………../…………… 

 

ความเห็นประธานคณะกรรมการ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
       ลงชื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ตำแหน่ง.............................................  
                  …………/…………../…………… 



 
ค ำขอกู้เงินสวัสดิกำร 

 เขียนที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

     วันที่ ......................  เดือน ..............................  พ.ศ. .................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ข้าพเจ้า......................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี............................. 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง...........................................................สังกัด............................ ..............
อ าเภอ............................จังหวัดพิษณุโลก     ได้รับเงินได้รายเดือน................................ บาท 
       ได้รับเงินวิทยฐานะ................................... บาท 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................ เงินประจ าต าแหน่ง....................................บาท 
ขอเสนอค าขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินสวัสดิการ จ านวน..........................บาท (..............................................) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือ............................................................................................................ .................................... 
  ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้รับเงินกู ้และข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน ............... งวด งวดละ.................... บาท 
          โดยเริ่มหักงวดแรกสิ้นเดือน ......................................... 
   ข้อ 3 ข้าพเจ้าเสนอหลักประกันในการกู้เงินดังนี้ 
          3.1 ค่าหุ้น ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในกองทุนสวัสดิการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือ
ประกันหนี้ทุกประเภท ทุกลักษณะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อกองทุนสวัสดิการในขณะท าสัญญาและที่จะมีขึ้นใน     
ภายหน้า โดยขอจ าน าหุ้นไว้กับกองทุนสวัสดิการฯ  ปัจจุบันมี ค่าหุ้น .............................บาท 
          3.2 บุคคล(สมาชิก)ค้ าประกันจ านวน..........คน ซึ่งผู้ค้ าประกันทุกคนได้ให้ข้อมูลและ  
ลงชื่อยินยอมค้ าประกันแล้วอยู่ด้านหลังค าขอกู้นี้ 
  ข้อ 4 เมื่อข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามระเบียบ ดังนี้ 
         4.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับ
มอบหมายหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ านวนงวดช าระหนี้ 
         4.2 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าตามระเบียบจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้กองทุนสวัสดิการทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อกองทุนสวัสดิการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน      
ถ้าข้าพเจ้าไม่ช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม หรือเงิน
อ่ืนใดในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อกองทุนสวัสดิการให้เสร็จสิ้น    
เสียก่อนได ้
 
      ลงชื่อ................................................................ผู้ขอกู้ 
                     (........................................................ ...) 
 

http://logothailand.tarad.com/product.detail_361314_th_1594789


รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ 
บันทึกเจา้หน้าที่กองทุนสวัสดิการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้ 

จ านวนเงินกู ้.................................... บาท 
 

เงินเดือน มีเงินค่าหุ้น ขอกู้ ต้นเงินกู้ค้างช าระ เงินกู้คงเหลือ 

     

(      ) สมควรให้กู้ได้ (      ) ไม่สมควรให้กู้ได้ เพราะ....................................................... 

       (ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที ่
                                       (...................................................) 
        …………/……………./………….. 
ความเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (...................................................) 
           …………/……………./………….. 

ความเห็น 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
(ลงชื่อ)....................................................... รองประธานกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ 
         (...................................................) 
            …………/……………./………….. 

ผลการพิจารณา 
(      ) อนุมัต ิ จ านวน ...................... บาท     
(      ) ไม่อนุมัติ เพราะ..............................................................................    
  
    (ลงชื่อ)....................................................... ประธานกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ 
            (...................................................) 
        …………/……………./………….. 
           

   ข้าพเจ้า................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน...................................บาท 
(......................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว  ณ  วันที่............./................./................. 

..........................................................ผู้รับเงิน             ........................................................ผู้จ่ายเงิน                 
(......................................................)                        (.......................................................)               
  …………/……………./……….…             …………/……………./…….……                    



 
หนังสือกู้เงินกองทุนสวัสดิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ที่.............../..................                    วันที่...........เดือน....................พ.ศ. .............. 

   ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  ขอท าหนังสือกู้เงิน     
ให้ไว้ต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
  ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากกองทุนสวัสดิการฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  จ านวน..................................บาท (....................................................) โดยจะน าไปใช้เพ่ือ
.............................................................................. 
  ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนงวดละ.......................................บาท
พร้อมดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ...........บาท/ต่อเดือน รวม.........................งวด ทั้งนี้ตั้งแต่งวดเดือน
............................เปน็ต้นไป 
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้(รวมทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดส่ง
ภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนสวัสดิการฯ เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในวรรค
ก่อนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
  ข้อ 3 กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจให้ส่งงวดช าระหนี้ใน  
แต่ละงวดมากกว่าก าหนดใน ข้อ 2 โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
  ข้อ 4 ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโปรดหักจ านวน
เงินงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพ่ือ 
ส่งต่อกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย 
  ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ก าหนดว่าผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน ถ้าประสงค์จะขอลาออกจากราชการ หรืองานประจ า
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและจัดการช าระหนี้    
ที่มีอยู่ต่อกองทุนสวัสดิการให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  
   หนังสือสัญญาเงินกู้นี้ท าไว้รวม  2 ฉบับ ณ วันที่ระบุข้างต้น และลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อ
หน้าพยานและรับหนังสือกู้คู่ฉบับไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

               
 ........................................................ผู้กู้      ..................................................พยาน 
          (.......................................................)                                 (.................................................) 

 

ลงทะเบียนรับ......................... 
วันที่......................................... 

http://logothailand.tarad.com/product.detail_361314_th_1594789


 

 

หนังสือค้ าประกันส าหรับผู้กู้กองทุนสวัสดิการ 

                                                                               วันที่ ........... เดือน ..................พ.ศ. ............ 

   ข้าพเจ้า...........................................................................สมาชิกกองทุนสวัสดิการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สมาชิกเลขที่...............................รับราชการหรือท างาน
ประจ า ต าแหน่ง........................................................................สังกัด ส านักงานเ ขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อกองทุนสวัสดิการเพ่ือเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
   ข้อ 1 ตามที่.............................. ...................................ได้กู้เงินของกองทุนสวัสดิการตาม
หนังสือกู้เลขที่..............................วันที่.............................................นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างไม่มี
จ ากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในกองทุนสวัสดิการฯ 
   ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนก าหนดตามกล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้น โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันและปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันดังกล่าวทุกประการ 
   ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้เงินกู้ ซึ่งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้ให้แก่กองทุนสวัสดิการฯ
ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ และกองทุนสวัสดิการฯ ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิด
ช าระหนี้เงินกูใ้ห้แก่กองทุนสวัสดิการฯ แทนผู้กู้ทุกประการ 
   ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ      
นี้ไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกัน  
จะได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
   ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนสวัสดิการฯ โปรดหักจ านวนเงินงวด
ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อกองทุนสวัสดิการฯ จากเงินได้รายเดือน 
   ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคแรกข้าพเจ้ายอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่าย 
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินนั้นส่งช าระหนี้ต่อกองทุน
สวัสดิการฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
   หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้  ณ  วันที่ระบุข้างต้น โดยข้าพเจ้าได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อ
หน้าพยานและรับหนังสือค้ าประกันคู่ฉบับไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

 
...........................................................ผู้ค้ าประกัน  ....................................................พยาน 
(..........................................................)   (...................................................) 
 

หนังสือท่ีกู้......................./....................... 
ช่ือผู้กู้....................................................... 

http://logothailand.tarad.com/product.detail_361314_th_1594789


 

ใบลาออกจากสมาชิกสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

******************************* 
เขียนที่.................................................................  

ว ันที.่............เดอืน...........................พ.ศ. .............................. 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการสว ัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ด้วย ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................. ............... หมายเลขสมาชิก..................
สังกัด....................................อำเภอ.....................................จังหว ัด.................................. มีความประสงค์จะขอ
ลาออกจากการเป็นสมาช ิกกองท ุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย/ขอรับห ุ้นคืน ตามรายละเอ ียด
ด ังนี้ 
   ๑. มีหุ้น จำนวน.................................บาท (...........................................................................) 
   ๒. มีหนี้ จำนวน.................................บาท (.............................................................................) 
   ๓. ดอกเบี้ย จำนวน.............................บาท (............................................................................) 
   ๔. รวมหนี้ต้องชำระ จ านวน............................บาท (...............................................................) 
  ๕. รวมหุ้นทีไ่ด้รับคืน จำนวน...........................บาท (............................................................) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            ลงช ื่อ...................................................... 
        (.........................................................)  
        ต าแหน่ง……………………………………………….. 
เจ ้าหน ้าที่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 
       ลงช ื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบ 
             (..................................................) 
       ว ันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ................ 
ความเห็นรองประธานคณะกรรมการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ว ันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .............. 
ความเห็นประธานคณะกรรมการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช ื่อ.................................................. 
              (.................................................) 
       ว ันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .............. 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู

โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

จัดทำโดย

นางสาวธิดารัตน พุมอิ่ม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำโดย

นางสาววรรณศิา คำจันทร
เจาหนาที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. ชื่องาน : งานสารบรรณ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2.1.1 งานรับหนังสือราชการ 

(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ 
ภายนอก และบุคคลทั่วไป 

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 
- กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
- กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์

เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

- จดัส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ 
- หัวหน้ากลุ่มงาน น าเสนอผู้บริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ส่งเรื่องให้กลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 (3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 
 2.1.2 การส่งหนังสือราชการ 
  (1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่างๆ ส่งมาเพ่ือออก
เลขที่หนังสือ 
  (2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
  (3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง น าหนังสือออกเลขที่ โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
ประทับตราชื่อผู้ลงนาม 
  (4) แสกนส าเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file  
  (5) ส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
  (6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  (7) บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนังสือส่งออก 
 
 2.1.3 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
  (1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ รูปแบบใน
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยการน าระบบเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 



  อายุการเก็บหนังสือ 
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้รับปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 

และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความหมาย และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าให้ 

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
(4) หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ 

(1) ผู้ขอยืมยื่นค าตอบตามแบบที่ก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ใน 
ราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 

(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

(3) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 

(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 
(5) ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 

  (2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บส าเนาไว้ที่
เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
  (3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ถ้าไม่ต้องถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามล าดับขั้น 
  (4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้วสารบรรณกลางท า
การออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขท่ีค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของ
เรื่อง 
 2.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  (1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (2) การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 
  (3) การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 

ตลอดไป 
 2.1.5 งานการยืมหนังสือราชการ 
 การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 



(6) เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 
 หมายเหตุ 

1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นค าน าหน้าส่วน 
ราชการ ระดับกองขึ้นไป 

2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นค าน าหน้า 
ส่วนราชการ ระดับแผนกข้ึนไป 
 2.1.6 งานการท าลายหนังสือราชการ 
  (1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจหนังสือและ
จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย ตามแบบท่ี 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ส ารวจหนังสือเพ่ือท าลายควรท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
  (2) แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 2367/2546 เรื่อง การมอบอ านาจการท าลายหนังสือ ปกติประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
กรรมการ 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดย คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลาย ตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
   2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และ ควร
ขยายเวลาเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจารณา 
   3) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้กรอก
เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา 
   4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
  (3) จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลาย เพ่ือเสนอผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
   1) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 
   2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ 
   3) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอท า
ความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไปแล้ว 
   4) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วัยที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าลาย
หนังสือได้ 
   5) ด าเนินการท าลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษ โดย
มิให้หนังสืออ่านเป็นข้อความได้ แล้วน าเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 



   6) เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 3.1 งานรับหนังสือราชการ 
 

 3.2 งานส่งหนังสือราชการ 
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3.3 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
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3.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
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3.5 งานการยืมหนังสือราชการ 
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3.6 งานการท าลายหนังสือราชการ 
 

 

 
3. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

                  

                  

                       

        

       .   .

                 



 3.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
 3.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ 
 3.3 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 3.4 ทะเบียนรับเอกสารลับ 
 3.5 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก 
 3.6 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน 
 3.7 แบบฟอร์มระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
 3.8 ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 
 3.9 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 3.10 ทะเบียนรับหนังสือ/เอกสารลับ 
 3.11 แบบขอยืมหนังสือราชการ 
 3.12 ทะเบียนคุมหนังสือ/หลักฐานขอยืม 
 3.13 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 3.14 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอท าลาย 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานยานพาหนะ

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ขรืกองิิหลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ 

ทีกมา 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร งานยานพาหนะถือวามีความส าคัญระดับหนึ่ง ไม่วาจะเป็นการดูแล

รักษาปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้
พร้อมใช้งานและ ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีการก าหนดขั้นตอนคู่มือดังกล่าวใช้ 

สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มี
คุณภาพจึงเป็น สิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

คู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการ งานยานพาหนะ กลุ่มอ านวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์              
ได้รวบรวม คุณสมบัติ การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนทั้งที่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่และท าหน้าที่อยู่แล้วจะ ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา 
และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ และเป็นการป้องกันมิให้น ารถตลอดจนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไปใช้โดยไม่
สุจริตและเป็นการป้องกันมิให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือควบคุมดูแลและจัดระบบการบริการงานยานพาหนะ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตลอดจนการบ ารุงรักษารถยนต์ราชการให้มีความพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 
ตอบขตต 

- ให้บริการงานยานพาหนะ รับ – ส่ง บุคลากรในการติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ 

- ให้บริการงานยานพาหนะ รับ – ส่ง ทั้งในเขต จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และต่างจังหวัด 
ค าจ ากัดความ 

ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ส่วนกลาง ของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์   ที่จัด ให้บริการแก่ผู้อ านวยการและบุคลากร 
ภารกิจงานยานพาหนะ 

การด าเนินงานด้านงานยานพาหนะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดยานพาหนะ 
ควบคุม ก ากับดูแล การวางแผนการใช้ยานพาหนะแบบระยะยาวและระยะสั้น   การจัดยานพาหนะชุด
เฉพาะกิจเป็นการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 



 

  (1) มีหน้าที่ประสานงานหน่วยงานต่างๆ รับ-ส่ง อ านวยความสะดวกให้ผู้บริหารระดับสูงที่เดินทาง
มา เยี่ยมโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
  (2) ด าเนินการจัดยานพาหนะให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการออกไปปฏิบัติราชการนอกเขตพื้นที่ตามแผนปฏิบัติ
การของสานักงาน 

(3) สนับสนุนยานพาหนะ กรณีขอรับการสนับสนุน ในงานส าคัญต่าง ๆ 
(4) ด าเนินการวางแผนการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง  เป็นรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน             

(งาน ตามปฏิทินโครงการ) 
(5) ด าเนินการดูแลยานพาหนะส่วนกลาง ด้านการตรวจเช็ค  ซ่อมบ ารุงรักษา การรายงานให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ  
(6) ด าเนินการจัดท าหลักฐานขออนุญาตน ายานพาหนะไปเก็บรักษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  หรือเก็บได้แต่ไม่ปลอดภัย และจัดหาสถานที่เก็บรักษายานพาหนะให้เกิด
ความปลอดภัย 

(7) ด าเนินการจัดทาแบบค าขออนุญาตใช้ยานพาหนะ / แบบค าร้องขออนุญาตขับยานพาหนะ 
(ภาคผนวก) 

(8) ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล ด้านความสะอาดของยานพาหนะทั้งภายในและภายนอก  
ยานพาหนะ    รวมถึงการดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ ด้านกิริยามารยาท   
การ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่   การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ การเปิด – ปิด ประตูรถ ให้ผู้โดยสาร 

(9) ด าเนินการแจ้งพนักงานขับรถเป็นประจ าทุกวันเกี่ยวกับงานที่จะออกไปปฏิบัติ รวมทั้งพ้ืนที่ที่จะ  
เดินทางไกลนอกเขตพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร ต้องเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและพนักงานขับรถ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารและก าหนดให้ พนักงานขับรถทุกคนลงลายมือชื่อก ากับงานที่ช่อง
เดินรถเป็นประจ า ทุกครั้งเพ่ือรับทราบงานที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

(10) ด าเนินการดูแล ควบคุมและบริหารจัดการด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์ของงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทางราชการก าหนดไว้ โดยผู้มีอ านาจลงนามในใบสั่งซื้อน้ ามันคือ ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ 

(11) ตรวจเช็คและด าเนินการให้พนักงานขับรถยนต์ น ายานพาหนะส่วนกลางไปตรวจสภาพและ 
ต่อภาษีประจาปี 

(12) งานยานพาหนะด าเนินการรายงานการสรุปการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือนและ
รายงานให้ส านักงานพลังงานจังหวัดทราบทุกเดือน เพ่ือเข้าโครงการมาตรการประหยัดพลังงาน 
ด้านคุณภาพตองงานทีกปฏิบัติได้ 



 

1. ด้านความถูกต้องการจัดยานพาหนะโดยจัดล าดับตามค าขอใช้ยานพาหนะก่อน-หลัง และ       
ความจ าเป็น ตามลาดับชั้น ทั่วถึง 

2. คุณภาพของยานพาหนะได้รับการดูแลรักษาเอาใจใส่  ซ่อมบ ารุง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ด้านการรักษาความสะอาดตัวรถทั้งภายนอกและภายใน จ านวนรถ 5 คัน 
4. สนับสนุน ส่งเสริมให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านวิชาชีพของตน 
5. การพัฒนางานด้านบริการ ด าเนินด้วยการบริหารจัดการของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นความ  

จ าเป็นที่ เหมาะสมประกอบกับยุคโลกาภิวัฒน์ ได้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการในการที่จะสร้าง
งานให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  เพื่อให้ได้คุณภาพที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ การพัฒนางาน
ยานพาหนะที่จะเกิดข้ึน ได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาความรู้  พัฒนาผู้ร่วมงาน  การสร้างแรงจูงใจ สร้างความ
ศรัทธาในงานให้มีสมรรถนะให้ผู้ร่วมงาน  พนักงานลูกจ้างให้มีการยอมรับ ให้ทุกคนเกิดความอบอุ่น ท าให้
รักไว้วางใจ สนุกกับการท างาน และมีความสุขในการท างาน การสร้างเป้าหมายการทางานจะมีการพัฒนา
สมรรถนะ  สามารถท าให้องค์กรมีคุณภาพ 

พนักงานตับรถยนต์ิ 
1. นายนพดล  ธานีตระกูล   ต าแหน่ง พนักงานขับรถ ระดับ ส 2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ขับรถยนต์ตู้ปรับ
อากาศส่วนกลางประจ า  หมายเลข กข –4509 พิษณุโลก 2. นายวีระ  แก้วสา ต าแหน่ง พนักงานขับรถ 
ระดับ ส 2 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ขับรถยนต์ตู้ปรับอากาศส่วนกลางประจ า หมายเลขทะเบียน นข – 3621 พิษณุโลก 

3. นายอนุวัตร  อุดม  พนักงานราชการ ต าแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ขับรถยนต์
ส่วนกลางประจ า หมายเลขทะเบียน นข – 4509 พิษณุโลก และ กธ 4518 พิษณุโลก  (กรณมีีภารกิจส่ง 
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ) 

4. นายอนุรักษ์  อ๊อดเอก ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ขับรถยนต์กระบะส่วนกลาง
ประจ า หมายเลขทะเบียน กท – 7274 พิษณุโลก   

หลักปฏิบัติงานตองพนักงานตับรถยนต์ส่วนกลางกลางทุกคนมีหน้าทีกิดังนีน 
1.1 บ ารุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้แก่ 

การอุ่นเครื่องรถยนต์ในความดูแลรับผิดชอบที่ไม่ได้ออกใช้งานให้เป็นประจ าทุกวัน 
1.2 ตรวจเช็ครถประจาวัน ได้แก เช็คน้ามันเชื้อเพลิง เช็คลม เช็คยางรถยนต์ เช็คหม้อน้ า              

เช็คน้ ามันเครื่อง ตรวจเช็คแบตเตอรี่และเช็คน้ ากลั่นแบตเตอรี่  เช็คใบปัดน้าฝน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.3 ล้างเช็คท าความสะอาดสม่ าเสมอทั้งภายในและภายนอกตัวรถยนต์ทุกวัน 



 

1.4 ให้น ารถยนต์ไปจอดเก็บรักษาไว้ในโรงจอดรถ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประจ าทุกวัน (เว้นแต่มีภารกิจเกิน 23.00 น. จึงอนุญาตให้ไปเก็บที่บ้านได้) และลง
เลขไมล์เป็นประจ าทุกวันในสมุดบันทึกที่ให้ไว้ประจ ารถทุกคัน 

1.5 บันทึกเอกสารประจ ารถให้เป็นปัจจุบันทุกวัน และลงเลขไมล์รถทุกวัน ลงเลขไมล์ในสลิปน้ ามัน 
ทุกครั้งที่เติมน้ ามัน 

1.6 แจ้งขอ้ก าหนดการขอต่อทะเบียนเมื่อครบก าหนด 
1.7 การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย 
1.8 การตรงต่อเวลาที่นัดหมายตามใบค าขอใช้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ เว้นแต่กรณีเจ้าหน้าที่ 

เปลี่ยนแปลงเวลาโดยให้ประสานโดยตรง 
1.9 มีมารยาทในการขับรถยนต์ และการปฏิบัติตามกฎจราจร 
1.10 การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน 
1.11 การให้บริการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ ความสุภาพ มีน้าใจ ช่วยเหลืองาน 
1.12 การศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง พร้อมรับทราบลงลายมือชื่อในตารางงานทุกครั้ง 
1.13 ให้ พนักงานขับรถ มาดูตารางการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน กรณีไม่สามารถกลับมา

ทันเวลา 
       ให้ประสานไปที่ผู้ควบคุมรถ 
1.14 ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายโดยการไม่ละทิ้งงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
1.15 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้รถราชการส่วนกลางเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน 
       ในการช่วยกันประหยัดและลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง 
1.16  สามารถปฏิบัติหน้าที่งานวันเสาร์ – อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  กรณีมีงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.17 ห้ามน ารถไปใช้โดยไม่ได้รับการขออนุญาตจากหน่วยงาน 
1.18 การเติมน้ ามันรถต้องใช้ใบค าขออนุญาตใช้ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจและไปขอน้ ามัน   

ทีผู่้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตามล าดับ เพ่ือควบคุมเลขไมล์และยอดน้ ามันเชื้อเพลิง 
หลักปฏิบัติตองผู้ตอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

1. ผู้ขอใช้เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม    เสนอผู้อ านวยการ         
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หรือผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์
ราชการ พ.ศ. 2545 

2. หากผู้ขอใช้รถราชการต้องการขออนุญาตขับเองให้เขียนใบค าขออนุญาตขับรถเอง เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่ม และเสนอผู้อานวยการ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ หรือผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถยนต์ราชการ พ.ศ. 2545 

3.กรณีท่ีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกเสนอผู้อ านวยการหรือ 
ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 



 

4.เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะลงนัดงานในสมุดควบคุมตารางใช้รถและแจ้งผลการขอใช้รถกับผู้ขอใช้
รถยนต์ พร้อมประสานพนักงานขับรถให้รับทราบ 

5. หากผู้ขอใช้รถราชการได้รับทราบว่าไปรถคันใดแล้ว ให้ผู้ขอประสานด้วยวาจากับ พนักงานขับ
รถโดยตรง เพ่ือแจ้งถึง สถานที่ไป วันที่ไป และสถานที่ข้ึนรถให้ชัดเจน 

6. ผู้ขอใช้ต้องขออนุญาตเติมน้ ามันจาก ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกครั้งที่ออกไป
ราชการ และ ลงลายมือชื่อในใบสลิปน้ ามันแล้วน ากลับมาคืน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

7. กรณีผู้ขอใช้รถเติมน้ ามันโครงการให้เติมกลับคืนมาเต็มถัง โดยรถยนต์ทุกคันจะเตรียมความ
พร้อมด้วยการ เติมน้ ามันเต็มถังออกจากท่ีตั้ง 

8. หากผู้ขอใช้รถยนต์มีความประสงค์จะขอถ่ายส าเนาขออนุญาตใช้รถ ให้ไปขอถ่ายได้ที่กลุ่ม
อ านวยการ งานยานพาหนะ จะด าเนินการเกบ็ไว้ในช่องประจ าทะเบียนรถแต่ละคัน หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ พนักงานขับรถ และผู้ควบคุมรถ 

1. นายนพดล  ธานีตระกูล  081 – 971-6387     (นข– 3622 พิษณุโลก) 
2. นายวีระ  แก้วสา                  081 – 532-6978  (นข– 3621 พิษณุโลก)    
3. นายอนุวัตร  อุดม  083 – 622-8344 (นข– 4509 พิษณุโลก, 

 กธ– 4518 พิษณุโลก) 
4. นายอนุรักษ์  อ๊อดเอก  092 – 035-2472 (กท– 7274 พิษณุโลก 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 



ค ำขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร 
 

                ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณโุลก อุตรดิตถ ์
              ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก – สุโขทัย  ต.ท่ำทอง  
                       อ.เมืองพิษณโุลก   จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 

 

          วันที่................เดือน.............................พ.ศ.................. 
เรื่อง     ขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำรส่วนกลำง 
 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ ์  
 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ.................................................................. .....ต ำแหน่ง........................................................... 
กลุ่ม.................................................. ........................มีควำมประสงค์ขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำรส่วนกลำงเพ่ือไปรำชกำร 
เรื่อง………………………………..…………………………………………………………….………………..…….…………………………………………… 
สถำนที่ปฏิบัติ........................................................................................... ......................โดยมีผู้ร่วมไปรำชกำร................คน 
ประกอบด้วย............................................................. ........................................................................................................... 
ตั้งแต่วันที่............เดือน...........................พ.ศ............... เวลำ.................น. ถึงวันที่..........เดอืน.........................พ.ศ............. 
เวลำ................... น. จ ำนวน...................วัน       
 

  อนึ่ง  ในการไปราชการครั้งนี้ข้าพเจ้าขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง (เพ่ือความสะดวกในการ 
ปฏิบัติราชการ)โดยใช้น้้ามันเชื้อเพลิง      ส่วนกลาง        โครงการ       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

 

       ลงชื่อ...................................................ผู้ขออนุญำต 
                                                                    (....................................................) 
            ต ำแหน่ง.................................................... 
             
 
 
 
 

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
 

  รถตู ้      รถยนต ์   
 เห็นควรอนุญำตให้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน.................................... 
 โดยมอบให้...............................................................ท ำหน้ำท่ีเป็นพนักงำนขับรถ 
           
  (ลงช่ือ)..................................................เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผดิชอบ         ลงช่ือ....................................................ผอ.กลุ่ม/หรือผู้แทน                      
             (.......................................................)      (....................................................) 
         ต ำแหน่ง...........................................................        ต ำแหน่ง...................................................... 
           …………./……………/…………….                      …………./……………/…………….  
 

    
 ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ใช้รถยนต์รำชกำร 

   อนุญำต 
               ไม่อนุญำต เพรำะ......................................................................................................... 
 
      (ลงช่ือ)........................................................ 
              (.......................................................) 
      ต ำแหน่ง..................................................... 
                …………./……………………/……..…… 



คูมือการปฏิบัติงาน

โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย

สวัสดิการไมมีเงินฝาก
(ธนาคารอาคารสงเคราะห)

จัดทำโดย

นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
พนักงานธุรการ ส 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ

จัดทำโดย

นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
พนักงานราชการ ตำแหนง นักประชาสัมพันธ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ

กลุมอำนวยการ



1. เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์ 

2.2 ส ารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรแล้วจัดท า 
ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

2.3 จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ 
ประชาสัมพันธ์ 

2.4 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
2.5 น าเสนอหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ผู้อ านวยการส านักงาน

เขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

2.6 วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้
ตอบสนอง 

จุดมุง่หมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดแนวปฏิบัติ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษา
ได้ทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

2.7 ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (E-Network) 

2.8 จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
2.9 จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
2.10 ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วน าผลมาวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
- แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สพม. 
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