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ส่วนที่ 1  บาทน า 

• แนวคิด 

         งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ 
การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หน้าที่ ได้ อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานส านักงาน 

      2. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 

      3. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที ่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน เกิดความ 

เลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

     4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

• ขอบข่าย/ภารกิจ 

       1. งานสารบรรณ 

 1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 

 1.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 

 1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

 1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 

 1.5 งานการท าลายหนังสือราชการ 

      2. งานช่วยอ านวยการ 

 2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

 2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน 

 2.3 งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.4 งานประชุมภายในส านักงาน 
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         3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 3.2 งานบริการอาคารสถานที ่

 3.3 งานรักษาความปลอดภัย 

        4. งานยานพาหนะ 

        5. งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 5.1 งานจัดระบบบริหาร 

 5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

 5.3 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.4 งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.5 งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

        6. งานประสานงาน 

        7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

 7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 7.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 7.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง 

       8. งานประชาสัมพันธ์ 

 8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

      9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     10. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบข่าย ภารกิจงาน 

           

                     ขอบข่ายและภารกิจการปฏิบัติงานก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างใน 
ส านักงานเขตฯ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่ 535/2563  ลงวันที่  
11 พฤศจิกายน 2563  และค าสั่งที่ 10/2564 ลงวันที่ 10 มกราคม 2564  ของ 
  นางมุกดา  โพธิ์นิล   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และ 
ปฏิบัติงาน  ดังนี้    
           1.1  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    
           1.2  วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ ให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและด าเนินการให้ ทันตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยกลุ่มงานดังนี้   
                    1.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                         * งานสารบรรณ 
         *  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
         * งานยานพาหนะ 
         * งานจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
                    2.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
                    3.  กลุ่มงานประสานงาน   
                    4. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.3  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง   เกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน  เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจและความร่วมมือภายใน และภายนอกส านักงาน   
          1.4   งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒                    
          1.5  งานการตรวจสอบกลั่นกรองงาน พิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัย สั่งการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามล าดับ   
          1.6  รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน 
ประสานงาน และกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายงานแก ่
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มงานดังกล่าว   
          1.7  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน รวมทั้งปรับแผน 
ปฏิบัติงาน  หรือพัฒนาวิธีการด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ   

 

3 



            1.8  ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องการมอบอ านาจในการบริหารจัดการภายในส านักงาน หรือการบริหาร 
ราชการทั่วไป  ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เองในบางกรณี  ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีความ
คล่องตัว 
และเสร็จในพื้นที่   
            1.9   เป็นผู้แทนของกลุ่มอ านวยการในคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ  หรือคณะท างานใน 
เรื่องที่เก่ียวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
            1.10  ก ากับ ดูแลการจัดการประชุม  งานรับรองและงานพิธีการส าคัญ ๆ โดยต้องมีการเตรียม 
เอกสาร  การน าเสนอ การจดบันทึก  การตรวจสอบ  การเรียบเรียงรายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้การบริหารการประชุม 
หรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้น  ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหน่วยงาน 
            1.11  รายงานผลการด าเนินงาน   ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับงาน 
ในความรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
            1.12  งานอบรม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงาน  ตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  และกลุ่มงานประสานงาน  บุคลากรอ่ืนและสถานศึกษาในสังกัด   
             1.13  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน   
             1.14  งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
             1.15  การจัดท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   
             1.16  งานจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 
งานพร้อมตัวชี้วัด    
             1.17  งานจัดท าพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)     
             1.18  การจัดท างานก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
             1.19  ก ากับ ติดติด ควบคุม การจัดท าข้อตกลงและค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS)  
             1.20  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน  และมติ คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 
ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
             1.21 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการเกี่ยวกับส าเนาหนังสือในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงาน 
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประสานงาน  และกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             1.22  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   
               ในกรณี ทีผู่้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้บุคคลต่อไปนี้  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  แทนตามล าดับดังนี้   
                   1.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว       นักประชาสัมพันธ์  ระดับช านาญการ 
                      2.  นางฉวี  พรศรี       นักจัดการงานทั่วไป  ระดับช านาญการ   
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอ านาจ
หน้าที่กลุ่มอ านวยการ 

1) งานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
4 งานการยืมหนังสือราชการ 
5 งานการท าลายหนังสือราชการ 

2) งานช่วยอ านวยการ 

1. งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
3. งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขต  พื้นที ่
    การศึกษา 
4. งานประชุมภายในส านักงาน 

3) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และ 
     สิ่งแวดล้อม 
2. งานบริการอาคารสถานที ่
3. งานรักษาความปลอดภัย 

4) งานยานพาหนะ งานยานพาหนะ 

5) งานการจัดระบบบริหาร 

1. งานจัดระบบบริหาร 
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
3. งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. งานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
5. งานควบคุมภายใน 
6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

6) งานการประสานงาน 
งานการประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ขอบข่ายภารกิจงานตามอ านาจหน้าที่
กลุ่มอ านวยการ (ต่อ) 

7) งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ 

1. งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการ 
ครูและบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที ่
การศึกษา) 
3. งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

8) งานประชาสัมพันธ์ 
1. งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

9) งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                                        
 

• วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน 
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
• ขอบเขตของงาน 
        ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดท าหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และการท าลาย 
หนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มอ านวยการ 
• ค าจ ากัดความ 
      “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
      “ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
      “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
      “เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
      “กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอ านวยการ 
 - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 - กลุ่มนโยบายและแผน 
 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - กลุ่มกฎหมายและคด ี
        “หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน 
        “เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
        “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 1) งานสารบรรณ 
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• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      งานรับหนังสือราชการ 

               1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการภายนอก 

 และบุคคลทั่วไป 

                 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 

 - กรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 

 - กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหา 

เพ่ือจ าแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 - จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วย ต่าง ๆ 

 - หัวหน้ากลุ่มงาน น าเสนอผู้บริหาร /ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 - กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 - เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 - ส่งเรื่องให้กลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

              3.  ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 
 

 การส่งหนังสือราชการ 

               1. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ  ส่งมาเพ่ือออก
เลขที่หนังสือ 

               2. กรณตีรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 

               3. กรณตีรวจแล้วถูกต้อง น าหนังสือออกเลขท่ี โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และประทับตรา
ชื่อผู้ลงนาม 

               4. แสกนส าเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file 

               5. ส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 

               6. ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

               7. บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนังสือส่งออก 
 

      งานการจัดท าหนังสือราชการ 

              1.  ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือใน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยการน าระบบเทคโนโลยีมา 

ประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
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              2. จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บส าเนาไว้ท่ี 
เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
            3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าท่ีของเร่ืองรับงานท่ีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามล าดับขั้น 
            4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้วสารบรรณกลาง 
ท าการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่ค าส่ัง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับ 
คืนเจ้าของเรื่อง 
    งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
           1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเจ้าของเร่ืองโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร
ท่ีจะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
           3 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 
 อายุการเก็บหนังสือ 
         1. โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือท่ีได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู ่
ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
        2. หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าให้เก็บไว้ไม่ 
น้อยกว่า 1 ปี 
        3. หนังสือท่ีต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
        4. หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องท่ีต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป 
 

 งานการยืมหนังสือราชการ 
          การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
          1. ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องท่ียืมนั้นจะน าไปใช้ใน 
ราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ 
         2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 
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            3. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 

            4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามท่ีผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 

            5. ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 

            6. เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

หมายเหตุ 

       1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกอง
ขึ้นไป 

      2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับแผนกข้ึนไป 
 

 งานการท าลายหนังสือราชการ 

           1.  ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจหนังสือและจัดท าบัญชี 

หนังสือขอท าลาย ตามแบบท่ี 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(ส ารวจหนังสือเพ่ือท าลายควรท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

           2. แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  

2367/2546 เรื่อง การมอบอ านาจการท าลายหนังสือ ปกติประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการ 2 คน  

ตั้งแตร่ะดับ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป โดย คณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าท่ีดังนี้ 

  1) พิจารณาหนังสือท่ีจะขอท าลาย ตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 

 2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรขยายเวลาการเก็บไว้  

ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา 

 3) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (X)  

ลงในช่องการพิจารณา 

 4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ 

ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

          3. จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลาย เพ่ือเสนอผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ 

พิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

       1. ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 

                       2. ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้
ความเห็นชอบ 
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               4. ส่งบัญชีรายชื่อหนังสอืราชการที่จะขออนญุาตท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติหรือหน่วยงาน 

ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุ 

แห่งชาติไว้แล้ว 

               5. กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบ หรือ ไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาได้ 

ส่งเร่ือง ให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าลายหนงัสือได้ 

              6. ด าเนินการท าลายหนงัสือราชการโดยการเผาหรือขายเปน็เศษกระดาษ โดยมิให้หนังสือนั้นอ่านเปน็ขอ้ความ 

ได้ แล้วน าเงินที่ได้จากการขาย ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

              7. เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 

 

   
 

• วัตถุประสงค ์

           1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

           2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อย  

บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ขอบเขตของงาน 

         ครอบคลุมการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งมอบหมายหนา้ที่การงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา การเก็บรักษาค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 

• ค าจ ากัดความ 

         “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านกังานเขต 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

        “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

        “ผู้อ านวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        1. เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบคุคลของแต่ละกลุ่มเพื่อจัดท าค าสั่งมอบหมายงานใน 

ภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

        2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแตล่ะบคุคล 

        3. เสนอผู้อ านวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

งานการมอบหมายงานในหน้าทีร่าชการ 

2. งานช่วยอ านวยการ 
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             4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 
             5. เจ้าหน้าที่ส่งมอบค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตามค าสั่งด าเนินการต่อไป 
             6. เจ้าหน้าที่เก็บค าสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 

• วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไป 
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
• ขอบเขตของงาน 
        ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาด าเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและประสานงานให้ 
ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่ง 
การแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• ค าจ ากัดความ 
      “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา 
      “เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แกผู่้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      “หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      “ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรมและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        1.  เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร 
               * ในกรณีเลขานุการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสารจากสาร 
บรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ (หนังสือภายนอก) และหน่วยงาน 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(หนังสือภายใน) 
               * ในกรณีเลขานุการของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสารจาก 
กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนงัสือภายใน) 

        2. เลขานุการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารโดยวิเคราะหเ์นื้อหาพร้อมทัง้การตรวจสอบ 
และการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จัดล าดับความส าคญัของงานในเบือ้งตน้กอ่นน าเสนอผู้บริหาร 
 

   
งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
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         3. เลขานุการน าเสนอเอกสารต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

             * กรณหีนังสือภายใน/หนังสือภายนอก น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หาก 

เห็นชอบให้ด าเนินการต่อในข้อ  4 หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือปรับปรุง 

             * กรณหีนังสือภายในของกลุ่มที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอ านาจให้ 

ก ากับดูแล ให้เสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาหากเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 

         4. หากไม่เห็นชอบให้เลขานุการส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง ถ้าหากนอกเหนือจากอ านาจการ 

อนุมัตใิห้ผ่านเรื่องไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

         5. เลขานุการบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 

        6. เลขานุการด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ กรณีท่ีผู้บริหารมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการเอง 

        7.  ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 

 

 

• วัตถุประสงค ์

        เพ่ือให้การประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

• ขอบเขตของงาน 

        ครอบคลุมการด าเนินงานท่ีเก่ียวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุมการจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ 

อุปกรณ์ การเงิน การจัดท ามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกค าสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ การ 

ประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ ค าสั่ง/ประกาศลงในแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) 

• ค าจ ากัดความ 

        “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

        “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานเขต พ้ืนทีก่ารศึกษา 

         “การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 

ชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   
 
งานการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        1. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด (ก่อนการประชุม  

2 สัปดาห์) 

        2. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง  

และตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 

        3. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอ ผู้อ านวยการกลุ่ม 

อ านวยการพิจารณา และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

        4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามในหนังสือ 

เชิญประชุม 

        5. เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

        6. เจ้าหน้าที่น าต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดท าส าเนาและตรวจสอบความ 

ถูกต้อง 

        7. เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม  

(ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์) 
        8. เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเพ่ือขอค ายืนยัน การเข้าร่วมประชุม (ก่อน
การประชุม 1-2 วัน) 

        9. เจ้าหน้าที่เตรียมการเก่ียวกับการประชุม ดังนี้ 

                 * จัดท า power point เพ่ือน าเสนอระหว่างการประชุม 

    * เตรียมป้ายชื่อ 

 * เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 * จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ 

 * เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม 

 * เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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           10.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการในวันประชุม 

 * จัดห้องประชุม 

 * อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

 * จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม 

          11.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์ 

          12.  เจ้าหน้าทีจ่ัดท ามติท่ีประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดท ารายงานการประชุม  (2 สัปดาห์) และ 

ค าสั่ง/ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 

 * น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู้อ านวยการกลุ่มในฐานะเลขานุการ 

 * ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / ค าสั่งและ ประกาศส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ 

 * เจ้าหน้าทีร่ับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการน าเสนอรองผู้อ านวยการ และ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 

 * ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติย่อ /รายงานการประชุม 

        (1) มติที่ประชุมโดยย่อ 

             - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน7 วัน) และรวบรวม 

ความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแก้ใน 

รายงานการประชุม 

             - แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการในส่วนที ่

เกี่ยวข้อง 

        (2) รายงานการประชุม 

               - เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป 

       (3) ค าสั่งและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                - เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแล้วด าเนินการแจ้งกลุ่มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

          13.  เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ รายงานการ
ประชุม ค าสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและส าเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
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• วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย และผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ 

• ขอบเขตของงาน 

       ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

• ค าจ ากัดความ 

      “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

      “คณะท างาน ” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา /มัธยมศึกษา หรือผู้ได้รับ
มอบหมายแต่งตั้ง 

       “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

          “บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          “พนักงานท าความสะอาด ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท าความสะอาด
ส านักงาน 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        1. ส ารวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้เกิดความสวยงาม เอ้ือต่อการ ปฏิบัติงานให้ 

ส านักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน และมาตรการประหยัดพลังงาน 

       2. วางแผนและก าหนดแผนแม่แบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกส านักงานท้ังในปัจจุบันและอนาคตสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส. รวมถึง 

ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

      3. ด าเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและ 

มาตรการที่ก าหนด 

      4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      5. สรุปผลการด าเนินงาน /น าเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน 

3. งานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
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• วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ 

       2. ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการท่ีดี 

       3. ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้
งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

• ขอบเขตของงาน 

        ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางเตรียม 

ความพร้อม การให้บริการส าหรับผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่ และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบ ารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุป
และรายงาน 

• ค าจ ากัดความ 

     “ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

      “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

      “หัวหน้าหมวด” หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์ 

      “พขร.” หมายถึง พนักงานขับรถยนต์ 

       “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      1.  ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      2. จ าแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการควบคุม การบ ารุงรักษาการให้บริการ 

รวมทั้งการจัดท าเอกสารคู่มือประจ ารถและขออนุญาตช าระภาษีรถยนต์ 

     3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ ามันส่วนกลางหรือกรณทีี ่

ต้องใช้น้ ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

     4. ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบ ารุงรักษาการตรวจสภาพการส่งซ่อม 
พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

4. งานยานพาหนะ 
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         5. ก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ กรณีขอ 
อนุญาตน าพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          6. น าผลการดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงต่อไป 
• แบบฟอร์มที่ใช ้
          1. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
          2. แบบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
          3. บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ 
• เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
       1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
• วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
• ขอบเขตของงาน 
        ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่ การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การ 
แบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุง 
โครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท การบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และวิจัย/ 
ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 
• ค าจ ากัดความ 
       “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
        “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

5. งานจัดระบบบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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       “หัวหน้าภายในส่วนราชการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด 

การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

        “คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 38 แห่ง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และมาตรา 38 แห่ง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน 

ราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         “คณะท างาน ” หมายถึง คณะท างานที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง / มอบหมายให้ 

วิเคราะห์การก าหนด/แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดตามประเมินผล 

         “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงาน/วิเคราะห์การ 

ก าหนด/แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         1. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน 

ราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

         2.  ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการท างาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วน 

ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        3. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการ เป็นกลุ่ม 

งานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 

        4. ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 

        5. ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 

        6. วิจัย/ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 

        7. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ 
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• เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

      1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

      2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

พ.ศ.2553 

      3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

พ.ศ. 2553 

     4. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

 

 

• วัตถุประสงค ์

         เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการ 

บริการ 

• ขอบเขตของงาน 

        การให้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มี 

ความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึง 

• ค าจ ากัดความ 

       “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

      “เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 

      “เจ้าภาพรอง ” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

        “ผู้รับบริการ ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

        “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 

งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
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• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       1. วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

       2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ในการ 

ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว 

       3. พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ ค าชมเชย โดยมีการ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความ 

ต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

       4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

       5. ด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือ 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามทีไ่ด ้

ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 

        7. ก าหนดมาตรฐาน แนวทาง การ ให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงานโดยมีการ 

จัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพ่ือให้เกิด 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

        8. สรุปผลการด าเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการด าเนินงาน 

        9. ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการ 

ให้บริการ 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

         เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐานมปีระสิทธิภาพเกิด 

ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

• ขอบเขตของงาน 

        1. บริหารจัดการและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ 

        - มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาระบบการ 

จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 

งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
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          - มาตรฐานที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ 

ปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

          - มาตรฐานที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 

          - มาตรฐานที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ 

          - มาตรฐานที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการจัดการศึกษา 

        2. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 

• ค าจ ากัดความ 

     “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

      “คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 

ตามภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

       “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 

       “ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ 

จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย์  กลุ่มตรวจสอบภายใน  

        “การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความ 

รับผิดชอบตามภารกิจแต่ละมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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          “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง การจัดท า 

รายงานประเมินตนเองชองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชองกลุ่มอ านวยการ 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการ 

ติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        3. สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญของมาตรฐาน 

ส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        4. คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  

นโยบายเป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        5. คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 

        6. ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) และผลผลิต 

ทีป่ระสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย น าผลการประเมินตนเอง(SelfAssessment Report :SAR) ตามมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based Line Data) ส าหรับการ 

ปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนการพัฒนาส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

• ขอบเขตของงาน 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบและแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร.  

และ กพร.สพฐ. ก าหนด 

 

งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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• ค าจ ากัดความ 

       “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษา 

       “เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 

        “เจ้าภาพรอง ” หมายถึง  บริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หน่วยตรวจสอบภายใน  

        “คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนงาน 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด 

         “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

•  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน และค่า 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (PSA) 

        2. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างาน ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

         3. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลปีฐาน(based lines) เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดแนวทางการบรรลุเป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

        4. เจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง ด าเนินการสื่อสารเพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ  

และ ความส าคัญของค ารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน และส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ การจัดท ารายละเอียด 

ตัวชี้วัด (KPI,s Template) 

       5. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 

       6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ้ามี) 

       7. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ.  

/จังหวัด(ถ้ามี) ก าหนด 

       8. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

       9. สรุป รายงานผล 
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• วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที ่
อาจมีข้ึนในหน่วยงาน 
        2. เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและการก ากับติดตาม 
การแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
        3. เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
        4. เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันต่อเวลาและ 
เชื่อถือได ้
• ขอบเขตของงาน 
          ครอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ 
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
• ค าจ ากัดความ 
       “การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะท าให้หน่วยงานสามารถ 
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุ 
ทีจ่ะท าให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน 
       “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัด 
วางระบบการควบคุมภายใน 
      2.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
       

งานการควบคุมภายใน 
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         3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ 

ทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  

         4.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

        5. ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 

        6. ให้บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ 

ด าเนินงานตามภารกิจของงาน 

        7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 

        8. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับและปรับปรุงให้เหมาะสม 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นระยะ ๆ 

        9. รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะท่ีก าหนด 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

        2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ 

หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 

        3. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ 

บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

• ขอบเขตของงาน 

       บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

 

งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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• ค าจ ากัดความ 

       “การพัฒนาองค์การ” หมายถึง ความพยามยามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่ว 

ทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  

ทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านพฤติกรรม 

ศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ 

       “PMQA” (Public Sector Management Quality Award) หมายถึง การน าหลักเกณฑ์และแนวทางการ 

บริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของ 

หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วยตนเองเป็น การทบทวน สิ่งที่องค์การด าเนินการเทียบ 

กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์  

องค์การจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่
มาตรฐานระดับสากล 

        “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

       “เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 

       “เจ้าภาพรอง” หมายถึง  บริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  หน่วยตรวจสอบ 

ภายใน . 

       “คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน 

งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

        “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      1. จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนาคุณภาพ 

บริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรทุกคนในองค์การ เนื่องจากปัจจัยความส าเร็จอย่างหนึ่งในการด าเนินการที ่

ส าคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการด าเนินการดังกล่าว 
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          2. คณะท างานด าเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐและจัดท าแผน 

ด าเนินการ เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการด าเนินการ คณะท างานควร ประกอบด้วย 2 คณะ  
คือ 
                 2.1 คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Steering Committee) 
                 หน้าที่ : ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันและให้การสนับสนุนใน 
ทุกเรื่องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
                 องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ คือ หัวหน้าส่วนราชการ 
 รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
                2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  
             หน้าที่ : ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตามแนวทางและทิศทางทีไ่ด้รับ 
จาก คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) โดยจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การพร้อมกับประเมินองค์การด้วยตนเอง 
 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ 
                 องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการที่ท าหน้าที่รองประธานของคณะกรรมการ 
ติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
• Committee) ท าหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( Working Team) 
                  - เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category Champion) ครอบคลุมทั้ง  
6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เป็นอย่างดีในงานที่เก่ียวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ 
                   - ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ด าเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7 
          3. สร้างความเข้าใจกับคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรและ 
ประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
( Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 
เทคนิคในการประเมินองค์การเป็นอย่างดี 
           4. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้องร่วมกันจัดท าลักษณะส าคัญ 
ขององค์การเพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็นทิศทางที่ส่วนราชการจะพัฒนา 
        ลักษณะส าคัญขององค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 

       1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและประชาชนโดยรวม 
       2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
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            5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวม  7 หมวด  

เมื่อจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เห็นภาพรวมขององค์กรตรงกัน จึงประเมินองค์การ 

ด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวดโดยการเขียนรายงานเพื่อให้เห็นถึงผลการ 

ด าเนินการบริหารจัดการของส่วนราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดดังนี้ 

       หมวดที่ 1 การน าองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ อย่างไรในเรื่อง 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการรวมถึงการให้ความส าคัญกับ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองทีดี ด าเนินการ 

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร 

       หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า 

       หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการตรวจประเมินว่าส่วน 

ราชการก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  

รวมถึงส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ 

ก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจ 

       หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการเลือก  

รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร 

       หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานและระบบการเรียนรู้ของ 

บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในแนวทาง 

เดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจการสร้าง 

และรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผล 

การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

      หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ 

การให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอื่นที่ส าคัญท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ 

บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง ๆ 
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           หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการ ในมิติต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอ่ืนที่มี 

ภารกิจคล้ายคลึงกัน 

           6. ด าเนินการในข้อที่ 2 – 5 น าผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ ลักษณะ 

องค์กร และความท้าทายขององค์กร น าผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่การพัฒนาองค์กรจุดเด่นสามารถ 

ด าเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาน าสู่การปรับปรุงองค์กรเพ่ือประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลและส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

          7.  ก ากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

          8. ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ อย่าง 

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษามี 

ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

       2. เพ่ือการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิด 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

• ขอบเขตของงาน 

        ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะต้องติดต่อ 

ประสานงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

• ค าจ ากัดความ 

     “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้ 

      “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษา 

     “ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น” หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ควบคุมดูแลงานกลุ่ม 

อ านวยการ /ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 

6. งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
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         “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

         “ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

          “ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกส านักงาน 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       1. เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการ 

ประสานงาน 

       2. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา 

       3. น าเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับพิจารณาเห็นชอบ 

       4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือให้การด าเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

       5. ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 

       6. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการติดประสานงานที่รวดเร็ว 

 

 

 

 

 
• วัตถุประสงค ์

        เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้
คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

• ขอบเขตของงาน 

        ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามปฏิทินและ 

แนวทางที่ก าหนด 

• ค าจ ากัดความ 

      “คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวน 

กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ 

การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

      “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ และผู้รับผิดชอบ 

งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

7. งานเลือกตั้ง สรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
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• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินปฏิบัติงาน การสรรหา 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ชัดเจน 

     2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     3. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     4. จัดท าประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  

แจ้งให้องค์กร สมาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ เพ่ือพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนหน่วยงานละ 1 คน ยกเว้นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ 2 คน 

     5. ด าเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจากองค์กร สมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนครุสภาเลือกกันเองให้ 

ไดผู้้แทนหน่วยละ 1 คน เว้นแต่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี 2 คน(เทศบาล 1 คน อบจ./อบต. 1 คน ) 

     6. เสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     7. ด าเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

     8. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 14 คน ให้ประธานกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลือกให้เหลือ 7 คนและแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     9. จัดประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธานกรรมการเขตพ้ืนที ่

การศึกษา และเสนอให้ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแต่งตั้ง 

     10. กรณีท่ีกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องด าเนินการให้มีกรรมการเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษาแทนต าแหน่งที่วาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

 

• วัตถุประสงค ์

          เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต 

พ้ืนทีก่ารศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มี 

คุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
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• ขอบเขตของงาน 

         ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการ ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ในอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตามปฏิทินและแนวทางที่ส านักงาน  

ก.ค.ศ.ก าหนด 

• ค าจ ากัดความ 

       “เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      “อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา 

      “อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษา 

      “อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู  

อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

      “อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

       “อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

      “อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนใน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

      1. การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังนี้ 

      การเตรียมการเลือกตั้ง 

        1. ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตามที่ ส านักงาน 

 ก.ค.ศ. ก าหนด 
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          2. วางแผนและก าหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 

          3. จัดท าประกาศก าหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

           4. รับสมัคร จัดท าประกาศรับสมัคร วิธีการรับสมัคร ตรวจสอบ และวินิจฉัยคุณสมบัติประกาศรายชื่อ 

และหมายเลขประจ าตัว ปิดประกาศ ตามรายละเอียดและวิธีการที่ก าหนด 

            5. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            6. ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 

            7. จัดท าและจัดเตรียมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

            8. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเลือกตั้ง ให้ทราบถึงบทบาท อ านาจ 

หน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่ก าหนด 

            9. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

            10. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

            11. ประชาสัมพันธ์ 

            12. รักษาความปลอดภัย 

       การด าเนินการในวันเลือกตั้ง 

           13. คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ก ากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง จัดให้มีการเปิดลงคะแนน เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนนับคะแนน ประกาศผล 

นับคะแนน 

       การด าเนินการหลังการเลือกตั้ง 

          14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ตามปฏิทินที่ก าหนด 

        2.  การสรรหาอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

            1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

            2. ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 

34 



          3. แจ้งกรรมการสรรหาพิจารณาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบ  

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

          4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

          5. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

          6. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังส านักงาน ก.ค.ศ.ตามแบบทีก่ าหนด 

     3. การสรรหาอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

           2. ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 

           3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

           4. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

           5.  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ตามแบบทีก่ าหนด 

       4. การสรรหาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

             1. ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด 

             2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ท าหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

            3. แจ้งคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นอนุกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

           4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

             5. ประชุมคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

             6. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ตามแบบทีก่ าหนด 
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• วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของกฎหมาย 
• ขอบเขตของงาน 
       ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามปฏิทินและแนวทางท่ีส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนด 
• ค าจ ากัดความ 
       “ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.” หมายถึง ผู้แทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู และ ผู้แทน 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            1. ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
ตามท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
            2. วางแผนและก าหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
            3. จัดท าประกาศก าหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาใน ก.ค.ศ. 
           4. จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
           5. ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
           6. จัดท าและจัดเตรียมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
           7. ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการด าเนินการเลือกตั้ง ให้ทราบถึง บทบาท อ านาจ 
หน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
          8. ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
          9. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
         10. ประชาสัมพันธ์ 
         11. รักษาความปลอดภัย 

 

งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. 
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• วัตถุประสงค ์
          เพ่ือบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน 
• ขอบเขตของงาน 
         ครอบคลุมถึงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร การจัดท าข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสารค าจ ากัดความ 
       “ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ ” หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร โครงการนโยบาย ความเคลื่อนไหว 
ทางการศึกษา ทรัพยากรและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่องค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ 
        “ ข้อมูลข่าวสาร ”  หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือ สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ 
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึก 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้
        “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ”  หมายถึง สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษารวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้อง 
        “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร”  หมายถึง หน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชน และท้องถิ่น องค์กร 
ชุมชน สถานประกอบการ สื่อมวลชนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
        “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”  หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
         “คณะท างาน”  หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะในแต่ละ 
ภารกิจ 
         “การเผยแพร่กิจการและผลงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษา และผลงาน 
อ่ืน ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์ 
      2. ส ารวจข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กรแล้วจัดท าทะเบียน 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

8. งานประชาสัมพันธ์ 

งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
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            3. จัดท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และรูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายการ 

ประชาสัมพันธ์ 

           4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

           5. น าเสนอหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวปฏิบัติ รูปแบบการประสานงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 

            6. วางแผน วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารพัฒนาสื่อไอที พิจารณาเลือกสื่อให้ตอบสนอง 

จุดมุ่งหมาย ประกาศเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนดแนวปฏิบัติ รูปแบบการ 

ติดต่อประสานงานให้บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษา 

ไดท้ราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อและส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

            7.  ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนการศึกษา รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (e- Network) 

            8. จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 

            9. จัดกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 

            10. ตรวจสอบประเมินผล การประสานงาน เครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วน าผลมาวางแผน 

พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน 

• ขอบเขตของงาน 

         ครอบคลุมถึงการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรการจัดท าข้อมูล 

ข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

 

งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
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• ค าจ ากัดความ 

        “ ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ 

ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร  

แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร การบันทึกภาพหรือเสียงการ 

บันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได ้

         “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

          “คณะท างาน” หมายถึง บุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะในแตล่ะ 

ภารกิจ 

           “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน” หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบริหารจัดการศึกษา 

และผลงานอ่ืน ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

         1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

             1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

             2. จัดระบบ รูปแบบการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายฯ บุคคล หน่วยงานและสาธารณชน ด้วย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบอ่ืน 

             3. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

             4.  ผลิตสื่อข้อมูลข่าวสาร บทความวารสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อใน 

รูปแบบอื่น 

            5. วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานที่ผลิตเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 

            6. เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ภาพอ่ืน ๆ 

             7.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 

             8.  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ  
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         2. งานบริการข้อมูลข่าวสาร 

              1. จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารผลงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาด้วยระบบเลคทรอนิคส์ 

และรูปแบบอื่น 

              2. จัดระบบรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผลงานของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและ 

สถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page E-mail และกระดานข่าว 

              3. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร หรือคลังข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเอกสารและระบบเลคทรอนิกส์ 

              4. จัดบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ 

              5. ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อทุกแขนงและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  

ต่อสาธารณชน 

              6. ตรวจสอบประเมินผลระบบการให้บริการ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 

 

 

• วัตถุประสงค์ 

         เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและก าลังใจในการ 

ปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีท่ีสมควร 

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

• ขอบเขตของงาน 

        ครอบคลุมถึงการด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตาม 

กรณใีนเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

• ค าจ ากัดความ 

        สวัสดิการ สวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน 

อ่ืนที่เก่ียวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทาง 

ราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร 

จัดให้มีเพ่ิมข้ึน และไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

9. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       1. ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพประเภทต่าง  ๆ ที่เหมาะสมรวมถึง 

ทีไ่ด้ท าข้อตกลงกัน 

       2. วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้ 

สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน 

      3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละโครงการ 

      4. ประสานการด าเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

      5. ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 

      6. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในแตล่ะ 

โครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 

      7. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินการตามรายละเอียดที่ก าหนด 

 

 

       งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

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

 

 

10. งานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 
• ค าสั่ง สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ 535/2563 ลว. 11 พ.ย. 2563 

• ค าสั่ง สพป.อุดรธานี เขต 2 ที่ 10/2564 ลว. 10 ม.ค.2564 



ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ 

ที่  ๕๑๕ /๒๕๖๓   

                   เรื่อง  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างในส านักงานเขตฯ  

                                               ............................................   

             เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการมอ านาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
หรือการด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

             จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่  ๒๑/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓  บางกลุ่ม                        
โดยมอบหมายให้ข้าราชการลูกจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่   ๑๑   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 



๑) กลุ่มอ านวยการ 

           ๑.  นางมุกดา  โพธิ์นิล ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้    

                ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    

                ๑.๒  วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ ให้เป็นไป  

ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและด าเนินการให้  

ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยกลุ่มงานดังนี้   

                      ๑.๒.๑  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

                                ๑.  งานสารบรรณ 

                ๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

                ๓. งานยานพาหนะ 

                                ๔. งานจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  

                      ๑.๒.๒  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

                                ๑.๒.๓  กลุ่มงานประสานงาน   

                ๑.๒.๔  กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ๑.๓  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง   เกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานอ่ืนที ่

เกี่ยวข้อง  ให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน  เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจและความร่วมมือภายใน  และภายนอก 

ส านักงาน    

           ๑.๔  งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒                  

           ๑.๕  งานการตรวจสอบกลั่นกรองงาน พิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัย 

สั่งการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามล าดับ    

            ๑.๖  รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงาน 

ประสานงาน และกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายงานแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มงานดังกล่าว    

            ๑.๗  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน รวมทั้งปรับแผนปฏิบัติ 

งาน  หรือพัฒนาวิธีการด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ    

•                   



              ๑.๘  ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องการมอบอ านาจในการบริหารจัดการภายในส านักงาน หรือ
การบริหารราชการท่ัวไป   ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เองในบางกรณี  ท้ังนี้เพื่อให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวมีความคล่องตัวและเสร็จในพื้นท่ี    
              ๑.๙   เป็นผู้แทนของกลุ่มอ านวยการในคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ  หรือ
คณะท างานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              ๑.๑๐  ก ากับ ดูแลการจัดการประชุม  งานรับรองและงานพิธีการส าคัญ ๆ โดยต้องมี
การเตรียมเอกสาร  การน าเสนอ การจดบันทึก  การตรวจสอบ  การเรียบเรียงรายงานต่าง ๆ  
เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้น  ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
           ๑.๑๑  รายงานผลการด าเนินงาน   ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
            ๑.๑๒  งานอบรม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงาน  ตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  และกลุ่มงานประสานงาน  บุคลากรอื่นและสถานศึกษาใน
สังกัด   
            ๑.๑๓  การมอบหมายในหน้าท่ีการงาน การส่งมอบงานในหน้าท่ี และการจัดท าค าส่ัง
มอบหมายหน้าท่ีการของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  
            ๑.๑๔  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน   
            ๑.๑๕  งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
            ๑.๑๖  การจัดท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   
            ๑.๑๗  งานจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การจัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของงานพร้อมตัวชี้วัด    
            ๑.๑๘  งานจัดท าพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)     
            ๑.๑๙  การจัดท างานก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา     
            ๑.๒๐  ก ากับ ติดติด ควบคุม การจัดท าข้อตกลงและค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS)  
            ๑.๒๑  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน  และมติ คณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ท่ีปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
            ๑.๒๒  ก ากับ ติดตาม การด าเนินการเกี่ยวกับส าเนาหนังสือในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประสานงาน  และกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
           ๑.๒๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย   
           ในกรณี ท่ีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ใหบุ้คคล
ต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ แทนตามล าดับดังนี้   
              ๑.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว       นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ 
   ๒.  นางฉวี  พรศรี               นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการ   
 



งานสารบรรณส านักงาน 
           ๒.  นางวริฏฐา  พงษ์ธนานันท์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาาน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานสารบรรณส านักงาน     

                ๒.๒  การปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับ-ส่งหนังสือจากภายในและภายนอกในระบบ  Smar 
Area ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และกลุ่มอ านวยการ   

 ๒.๓ การส าเนาหนังสือราชการของกลุ่มอ านวยการ   

 ๒.๔  งานควบคุม ก ากับ การรับ-ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 

 ๒.๕  ควบคุมการจัดท าบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง ใน สพป.อุดรธานี 
เขต ๒ 

 ๒.๖  จัดท าทะเบียนคุมการลา และไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างใน สพป.อุดรธานี เขต ๒                
 ๒.๗  การลงทะเบียนค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                 ๒.๘  การจัดท าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 ๒.๙  การแจ้งเวียนหนังสือในกลุ่มอ านวยการ  

 ๒.๑๐ การแจกจ่ายหนังสือ/เอกสารจากหน่วยงานภายนอก/งานติดตามแฟ้มของกลุ่มอ านวยการ 

 ๒.๑๑  งานจัดท าหนังสือราชการ  การยืมหนังสือราชการ การท าลายหนังสือราชการ   

 ๒.๑๓  ท าหน้าที่ Admin เพ่ือดูแลระบบ e-office ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                 ๒.๑๔  หนังสือเชิญทั่วไป               

 ๒.๑๕  งานรักษาความปลอดภัยในส านักงาน   

                      ๑.  ออกค าสั่งเวรรักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗   

                      ๒. ออกค าสั่งการอยู่เวรในช่วงพักกลางวัน เพ่ือให้บริการโดยไม่พักกลางวัน ตามข้อก าหนด 
  

 ๒.๑๖  ช่วยงานอาคารสถานที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลการท างานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 ๒.๑๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  

 



         ๓.  นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงษ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ  มีหน้าที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี้   

               ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      

               ๓.๒  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

        ๑.  งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคท้ังภายใน
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ๒.  งานบริการอาคารสถานที่  การวางแผน ควบคุมการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       ๓.  การบริหารห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒   

                      ๔.  จัดบุคลากรรับผิดชอบการบ ารุงรักษา การรักษาความสะอาดและการรักษาความ
ปลอดภัย   

      ๕.  งานดูแลและกิจกรรม ๕ ส.ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๖.  งานอุบัติภัย วาตภัยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

                      ๗.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบเครื่องเสียงระบบโสตต่าง ๆ ในห้องประชุมร่วม
คิด  ห้องประชุมโดม  ห้องประชุมผาแดง  ห้องประชุมไอ่ค า ให้พร้อมใช้งาน 

     ๘. มาตรการประหยัดพลัง และรายงานในระบบ www.e-reportenergy.go.th 

     ๙.  การขอความร่วมมือโครงการต่าง ๆ  เช่น ทุนโครงการสถานศึกษา โครงการปลูกต้นไม้ 
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น   

            ๓.๓  งานยานพาหนะ    

                      ๑.  ความคุม ก ากับ ติดตาม การขอใช้รถยนต์ราชการ    

                       ๒.  ควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้น้ ามันมันเชื้อเพลิง    

                       ๓.  การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ  

                   ๔.  ควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ   

                   ๕.  ควบคุม ดูแล และจัดบุคลากรรับผิดชอบรถยนต์ราชการ   

          ๓.๕  ช่วยการปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับ-ส่งหนังสือจากภายในและภายนอกในระบบ  e-office   

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และกลุ่มอ านวยการ กรณี นางวริฎฐา  พงษ ์

ธนานันท์  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถงานได้ 

          ๓.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มงานประสานงาน 
          ๔.  นางฉวี  พรศรี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  
 ดังนี้   
                 ๔.๑  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน  และ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 ๔.๒  งานประสานงาน 
        ๑. วางแผน  ควบคุมก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกลุ่มงานประสานงาน  
         ๒. งานตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ประสานการด าเนินงานระหว่างงานภายในและ 
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่น งานขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือแก่ส่วน 
ราชการต่าง ๆ  
      ๓. งานจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล  คณะบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  
ซ่ึงอยู่ภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                     ๔.  งานก าหนดรูปแบบ ภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   
                     ๕.  งานจัดเตรียมเอกสาร  สื่อ  เครื่องมือ ช่องทางการประสานงานให้มีความพร้อมเอ้ือ  
ประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา     
     ๖.  จัดท าประวัติ คณะกรรมการที่ได้รับการสรรหาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บ 
ข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      ๗.  การจัดตั้งเครือข่าย และการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเครือข่ายอ าเภอ  และ 
เครือข่ายโรงเรียน 
             ๔.๓  การด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการต่าง ๆ   
                     ๑.  งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว.  อบจ.  และ  อบต.    
                      ๒.  การสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ศ.จ.)  และการสรร 
หากรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ศ.จ.)   
                      ๓.  การสรรหา คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษา  (กต.ปน.)   
           ๔.  จัดหากฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ  
  



 กลุ่มงานสวัสดกิาร สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       ๔.๔ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              ๑.  งานขอความร่วมมือจ าหน่าย สิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ  ตามท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที ่

การศึกษาขอความร่วมมือ  เช่น   ส.ค.ส.  พระวัตถุมงคล  บันทึก สพฐ. และอ่ืน ๆ    

              ๒.  งานขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลต่าง ๆ  งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น     

              ๓. งานกองทุนสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

              ๔. ควบคุม ก ากับ จัดท าทะเบียน บัญชีรับ-จ่ายงานสวัสดิการร้านกาแฟ  

                   -จัดท าบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายสวัสดิการร้านกาแฟพังค ี

              ๕.  งานสวัสดิการกู้ยืมเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยทุกประเภท      

                   -จัดท าบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการให้กู้ยืมของข้าราชการและลูกจ้าง         

               ๖.  การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า ในสถานศึกษา   

               ๗.  งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

               ๘. งานสวัสดิการสินเชื่อกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ และ ธนาคารกรุงไทย และ 

ส านักงาน สกสค. 

               ๙. การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการในส านักงาน 

        ๔.๕  งานบริหารทั่วไป  

 ๑.  การประชุมภายในส านักงาน 

      -การประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ  และ เลขาประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.   

      -การประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ 

                      -การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/  

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (ประชุม CEO) 

     -การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 ๒. งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

       ๒.๑ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

อุดรธานีเขต ๒  (KRS) และ การจัดท า PMQA 

     ๒.๒ การวางระบบควบคุมภายในของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

   



                 ๓.  งานขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ   ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 

           ๔.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

           ๔.๗  ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๒  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ไม ่

อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

           ๔.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย  

                  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์       

         ๕.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้   

               ๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

               ๕.๒  วางแผน ควบคุมก ากับ  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

               ๕.๓  วิเคราะห์และพัฒนางานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในส านักงาน ให้เชื่อมโยงกับ 

สถานศึกษา  

              ๕.๔  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท า  

ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์   

              ๕.๕  ด าเนินการเผยแพร่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน   

              ๕.๖  ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศและปรับปรุงข้อมูลใน website  ของกลุ่มอ านวยการและ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

              ๕.๗  ติดตามผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ และรายงานทางวิทยุโทรทัศน์ตามความเหมาะสม   

              ๕.๘  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ น าผลที่ได้รับไปเป็นข้อมูลด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและ
วางแผนการประชาสัมพันธ์  

             ๕.๙  ด าเนินงานการบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน   

             ๕.๑๐ บันทึกภาพการประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานต่าง  ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

              ๕.๑๑  พัฒนา และออกแบบ  Website ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

ให้ทันสมัย น่าสนใจและเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้   

              ๕.๑๒  งานพัฒนาโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในส านักงาน และโปรแกรมผ่าน เว็บไซด์ 
เพ่ือให้การท างานมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว รายงานได้ถูกต้อง และประหยัดเวลา  

                                

 



             ๕.๑๒  จัดท าเว็บไซต์ และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทาง  

website /facebook 

             ๕.๑๓  จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 

             ๕.๑๔  งานเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

             ๕.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๑  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการไม ่

อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

              ๕.๑๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานเลขานุการ 
       ๖.  นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้   

              ๖.๑  ปฏิบัติหน้าที่ งานเลขานุการผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒   

              ๖.๒  การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่นัดหมายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ให้สามารถตรวจสอบและรายงานได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา   

              ๖.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานการขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

              ๖.๔  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการตามที่นัดหมายของผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

               ๖.๕  การจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ มอบหมาย   

                   ๖.๖  การตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

                  ๖.๗ การรวบรวมสรุปภารกิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒   

                  ๖.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           ๗. นายสุริยศาสตร์  โคตรแสนเมือง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่  

งานเลขาผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ รับผิดชอบงานธุรการเลขาหน้าห้อง และปฏิบัติ 

หน้าที่แทน น.ส.เกศินี  ชัยโยบัว และ น.ส.วราพรรณ  เสนาะทรัพย์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได ้

   

 



            งานช่วยอ านวยการ 

• งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
          ๘. นายสุริยนต์  ใจหาร  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ๔ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๘.๑  ดูแลรักษาความสะอาดภายใน และบริเวณรอบนอกอาคารรวมพลัง อาคารรวมใจ อาคาร 
ร่วมคิด อาคารโดม อาคารหลังใหม่ 
 ๘.๒  ดูแล รักษาความสะอาด รดน้ าต้นไม้ บริเวณด้านหลังโรงเก็บรถยนต์  , ด้านหน้าอาคาร 
ร่วมคิดรวมทั้งสวนหย่อมตลอดแนวถนนด้านหนังติดกับสถานีต ารวจ 
 ๘.๓  ก ากับ  ดูแล  อ านวยความสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งาน 
 ๘.๔  ควบคุมก ากับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขาตั้ง ระบบโสตต่าง ๆ  
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาในห้องประชุมร่วมคิด ห้องประชุมโดม ห้องประชุมผาแดง 
 ห้องประชุมไอ่ค า       
                  ๘.๕   ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน นก ๕๙๔๑ อุดรธานี 
              ๘.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        ๙. นายชิษณุพงษ ์ ลุนสะแกวงศ์  ต าแหน่งนักการภารโรง  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
               ๙.๑  ดูแลรักษาความสะอาดภายใน-ภายนอกบริเวณรอบนอกอาคารรวมพลัง อาคารรวมใจ  
อาคารร่วมคิด อาคารโดม อาคารหลังใหม่ 
               ๙.๒  ดูแล รักษาความสะอาด รดน้ าต้นไม้ บริเวณด้านหน้า -ป้ายส านักงานเขต, สวนหย่อมหน้า 
อาคารรวมพลัง ,สวนหย่อมศาลพระภูมิ  
               ๙.๓  ก ากับ  ดูแล  อ านวยความสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งาน 
               ๙.๔  ควบคุมก ากับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขาตั้ง ระบบโสตต่าง  ๆ  
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาในห้องประชุมร่วมคิด ห้องประชุมโดม  ห้องประชุมผาแดง  
ห้องประชุม ไอ่ค า  
               ๙.๕  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุริยนต์  ใจหาร  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้          
               ๙.๖  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
       ๑๐. นายมนัส  กิติราช  ต าแหน่ง ยาม หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
            ๑๐.๑  ปฏิบัติหน้าที่ยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อ านวยความสะดวก สถานที ่
ราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน 
               ๑๐.๒  ดูแลความเรียบร้อยอาคาร  เปิดและปิดอาคาร  ดูแลทรัพย์สินทั่วไป 
               ๑๐.๓  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าส านักงาน บ้านพัก ผอ.สพป.อุดรธานี  
เขต ๒ สวนหย่อมหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มส่งเสริมฯ 

 



                 ๑๐.๔  ตัดแต่ง ดูแลบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงามร่มรื่น   

                ๑๐.๕  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ภารกิจส านักงานเขตฯ ตามสมควร    

      ๑๐.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         ๑๑. นางสาวมนัสนันท ์ คิรีปรี   ต าแหน่งแม่บ้าน  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

                 ๑๑.๑  ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมอาคารร่วมคิด ห้องประชุมโดม จัดเตรียมห้องประชุมให้ 

พร้อมใช้งาน  ดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารร่วมคิด   

        ๑๑.๒  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารรวมใจ  (กลุ่มกฎหมาย /ศูนย์สื่อการศึกษาฯ  /กลุ่ม DLICT )     

        ๑๑.๓  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย–หญิงติดห้องประชุมอาคารร่วมคิด 

        ๑๑.๔  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ใน 

ส านักงาน  (ห้องประชุมร่วมคิด ,ห้องประชุมโดม) 

        ๑๑.๕  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ,   

กลุ่มส่งเสริมฯ , กลุ่ม DLICT  

        ๑๑.๖  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

                 ๑๑.๗  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการห้องประชุมร่วมคิด และ 
ประชุมโดม 

        ๑๑.๘  ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 

                 ๑๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

         ๑๒.  นางทองศรี  แสงวิชัย  ต าแหน่งแม่บ้าน  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

       ๑๒.๑  ดูแลรักษาท าความสะอาด บริเวณท่ัวไปของร้านกาแฟ ห้องน้ าร้านกาแฟ 

       ๑๒.๒  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารหลังใหม่ (ประกอบด้วยกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมฯ/ 

นิเทศฯ /ห้องประชุมผาแดง /ห้อง ITE) 

       ๑๒.๓  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน 

       ๑๒.๔  จัดท าทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายร้านกาแฟ 

       ๑๒.๕  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค า  จัดเตรียมชุดกาแฟ  แก้วน้ า  ในการประชุม 

       ๑๒.๖  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย–หญิงด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเก็บรถยนต์       

       ๑๒.๗  ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณด้านหน้าห้องประชุมร่วมร่วม โรงรถบ้านพักนักการ  

จนถึงประตูทางเข้าทางทิศตะวันตก                

•                    

 



               ๑๒.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

         ๑๓. นางณุกาญ  ศรีโบราณ    ต าแหน่งแม่บ้าน   ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 ๑๓.๑  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารรวมพลังชั้นล่าง (ประกอบด้วย กลุ่มการเงิน ,กลุ่มอ านวยการ  

 กลุ่มบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน,ห้องประชุมไอ่ค า ,กลุ่มพัฒนาครู และห้องผู้อ านวยการฯ) 

       ๑๓.๒  จัดเตรียมน้ าดื่ม กาแฟ ชุดกาแฟรับแขก และดูแลห้อง ผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒  

             ๑๓.๓  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค า  จัดเตรียมชุดกาแฟ  แก้วน้ า  ในการประชุม 

 ๑๓.๔  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิงด้านทิศตะวันตก 

 ๑๓.๕  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าอาคารรวมพลัง  บริเวณเสาธง บริเวณ 

ศาลพระภูมิ ,น้ าตกหน้าอาคาร 

 ๑๓.๖ ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 

 ๑๓.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

งานยานพาหนะ 

       ๑๔.  นายสนอง  เกี้ยงศรี  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ๔  หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

               ๑๔.๑  ดูแล บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๗๙๙๒ อุดรธานี  และ บพ 
๕๙๔๑ อุดรธานี   

               ๑๔.๒  จัดท าประวัติรถยนต์คันที่รับผิดชอบ 

                ๑๔.๓  จัดเตรียมรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ 

                ๑๔.๔  บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ตามก าหนดเวลา 

               ๑๔.๕  งานขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางให้ 

อยู่ประจ าที่หัวหน้ากลุ่มก าหนดและให้ความช่วยเหลืองานอ่ืนในการให้บริการ  

                ๑๔.๖  ดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ ภายในส านักงาน 

               ๑๔.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        ๑๕. นายภูมรินทร์  บุญรอด  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ยาม หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

              ๑๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่ยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อ านวยความสะดวก  

สถานทีร่าชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน กรณี นายมนัส  กิติราช ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

              ๑๕.๒  ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๗๐ อุดรธานี และ กธ ๓๐๑๓  

อุดรธานี                      

               



 ๑๕.๒  จัดท าประวัติรถยนต์คันที่รับผิดชอบ 

               ๑๕.๓  จัดเตรียมรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ 

               ๑๕.๔  บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ตามก าหนดเวลา 

               ๑๕.๕  ดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ ภายในส านักงาน 

               ๑๕.๖  ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ กรณีไม่ได้ขับ
รถยนต์ส่วนราชการ 

                ๑๕.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 



ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ที่   ๑๐/๒๕๖๔   

  เรื่อง  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าในส านักงานเขตฯ  

                                                         ............................................ 

            เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                    
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการมีอ านาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการ
อ่ืนของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

          จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งที่  ๑๐/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๔ กลุ่มอ านวยการ                        
โดยมอบหมายให้ข้าราชการลูกจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                       สั่ง ณ วันที่   ๘   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

•   



๑) กลุ่มอ านวยการ 
           ๑.  นางมุกดา  โพธิ์นิล ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้    

                ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    

                ๑.๒  วางแผน ควบคุม ก ากับ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ ให้เป็นไป  

ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและด าเนินการให้  

ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยกลุ่มงานดังนี้   

                      ๑.๒.๑  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

                                ๑.  งานสารบรรณ 

                ๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

                ๓. งานยานพาหนะ 

                                ๔. งานจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  

                      ๑.๒.๒  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

                                ๑.๒.๓  กลุ่มงานประสานงาน   

                ๑.๒.๔  กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ๑.๓  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง   เกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

ให้แก่บุคลากรในกลุ่มงาน  เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจและความร่วมมือภายใน  และภายนอกส านักงาน    

           ๑.๔  งานการจัดระบบบริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต ๒                  

           ๑.๕  งานการตรวจสอบกลั่นกรองงาน พิจารณาเสนอความเห็นและเสนอแนะประกอบการวินิจฉัย 

สั่งการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนน าเสนอรองผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามล าดับ    

            ๑.๖  รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงาน 

ประสานงาน และกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายงานแก่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในกลุ่มงานดังกล่าว    

            ๑.๗  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน  ควบคุม ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน รวมทั้งปรับ 

แผนปฏิบัติงาน  หรือพัฒนาวิธีการด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ    

•                   



              ๑.๘  ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องการมอบอ านาจในการบริหารจัดการภายในส านักงาน หรือ
การบริหารราชการท่ัวไป   ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เองในบางกรณี  ท้ังนี้เพื่อให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวมีความคล่องตัวและเสร็จในพื้นท่ี    
              ๑.๙   เป็นผู้แทนของกลุ่มอ านวยการในคณะกรรมการ  หรืออนุกรรมการ  หรือ
คณะท างานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ หรืองานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              ๑.๑๐  ก ากับ ดูแลการจัดการประชุม  งานรับรองและงานพิธีการส าคัญ ๆ โดยต้องมี
การเตรียมเอกสาร  การน าเสนอ การจดบันทึก  การตรวจสอบ  การเรียบเรียงรายงานต่าง ๆ  
เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ นั้น  ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
           ๑.๑๑  รายงานผลการด าเนินงาน   ผลงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
            ๑.๑๒  งานอบรม แนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงาน  ตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงาน
บริหารท่ัวไป  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  และกลุ่มงานประสานงาน  บุคลากรอื่นและสถานศึกษาใน
สังกัด   
            ๑.๑๓  การมอบหมายในหน้าท่ีการงาน การส่งมอบงานในหน้าท่ี และการจัดท าค าส่ัง
มอบหมายหน้าท่ีการของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด  
            ๑.๑๔  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน   
            ๑.๑๕  งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
            ๑.๑๖  การจัดท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   
            ๑.๑๗  งานจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การจัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของงานพร้อมตัวชี้วัด    
            ๑.๑๘  งานจัดท าพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)     
            ๑.๑๙  การจัดท างานก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา     
            ๑.๒๐  ก ากับ ติดติด ควบคุม การจัดท าข้อตกลงและค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ (KRS)  
            ๑.๒๑  แจ้งระเบียบ/แนวปฏิบัติ/หนังสือเวียน  และมติ คณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ท่ีปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
            ๑.๒๒  ก ากับ ติดตาม การด าเนินการเกี่ยวกับส าเนาหนังสือในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประสานงาน  และกลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
           ๑.๒๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย   
           ในกรณี ท่ีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ใหบุ้คคล
ต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ แทนตามล าดับดังนี้   
              ๑.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว       นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ 
   ๒.  นางฉวี  พรศรี               นักจัดการงานท่ัวไป ระดับช านาญการ   
 



งานสารบรรณส านักงาน 
           ๒.  นางวริฏฐา  พงษ์ธนานันท์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้  

 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานสารบรรณส านักงาน     

                ๒.๒  การปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับ-ส่งหนังสือจากภายในและภายนอกในระบบ  Smar 
Area ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และกลุ่มอ านวยการ   

 ๒.๓ การส าเนาหนังสือราชการของกลุ่มอ านวยการ   

 ๒.๔  งานควบคุม ก ากับ การรับ-ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 

 ๒.๕  ควบคุมการจัดท าบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง ใน สพป.อุดรธานี 
เขต ๒ 

 ๒.๖  จัดท าทะเบียนคุมการลา และไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างใน สพป.อุดรธานี เขต ๒                
 ๒.๗  การลงทะเบียนค าสั่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                 ๒.๘  การจัดท าประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 ๒.๙  การแจ้งเวียนหนังสือในกลุ่มอ านวยการ  

 ๒.๑๐ การแจกจ่ายหนังสือ/เอกสารจากหน่วยงานภายนอก/งานติดตามแฟ้มของกลุ่มอ านวยการ 

 ๒.๑๑  งานจัดท าหนังสือราชการ  การยืมหนังสือราชการ การท าลายหนังสือราชการ   

 ๒.๑๓  ท าหน้าที่ Admin เพ่ือดูแลระบบ e-office ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                 ๒.๑๔  หนังสือเชิญทั่วไป               

 ๒.๑๕  งานรักษาความปลอดภัยในส านักงาน   

                      ๑.  ออกค าสั่งเวรรักษาการณ์ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๑๗   

                      ๒. ออกค าสั่งการอยู่เวรในช่วงพักกลางวัน เพ่ือให้บริการโดยไม่พักกลางวัน ตามข้อก าหนด 
  

 ๒.๑๖  ช่วยงานอาคารสถานที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลการท างานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 ๒.๑๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  

 



         ๓.  นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงษ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ  มีหน้าที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติงาน ดังนี้   

               ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม      

               ๓.๒  งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

        ๑.  งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดูแลระบบสาธารณูปโภคท้ังภายใน
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ๒.  งานบริการอาคารสถานที่  การวางแผน ควบคุมการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

       ๓.  การบริหารห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒   

                      ๔.  จัดบุคลากรรับผิดชอบการบ ารุงรักษา การรักษาความสะอาดและการรักษาความ
ปลอดภัย   

      ๕.  งานดูแลและกิจกรรม ๕ ส.ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       ๖.  งานอุบัติภัย วาตภัยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

                      ๗.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบเครื่องเสียงระบบโสตต่าง ๆ ในห้องประชุมร่วม
คิด  ห้องประชุมโดม  ห้องประชุมผาแดง  ห้องประชุมไอ่ค า ให้พร้อมใช้งาน 

     ๘. มาตรการประหยัดพลัง และรายงานในระบบ www.e-reportenergy.go.th 

     ๙.  การขอความร่วมมือโครงการต่าง ๆ  เช่น ทุนโครงการสถานศึกษา โครงการปลูกต้นไม้ 
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นต้น   

            ๓.๓  งานยานพาหนะ    

                      ๑.  ความคุม ก ากับ ติดตาม การขอใช้รถยนต์ราชการ    

                       ๒.  ควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้น้ ามันมันเชื้อเพลิง    

                       ๓.  การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ  

                   ๔.  ควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ   

                   ๕.  ควบคุม ดูแล และจัดบุคลากรรับผิดชอบรถยนต์ราชการ   

          ๓.๕  ช่วยการปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับ-ส่งหนังสือจากภายในและภายนอกในระบบ  e-office   

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และกลุ่มอ านวยการ กรณี นางวริฎฐา  พงษ ์

ธนานันท์  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถงานได้ 

          ๓.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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• กลุ่มงานประสานงาน 

           ๔.  นางยุวธิดา   อุ่นแสง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้   

                 ๔.๑  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน   

                 ๔.๒  งานประสานงาน 

         ๑. วางแผน  ควบคุมก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกลุ่มงานประสานงาน  

                        ๒. งานตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน ประสานการด าเนินงานระหว่างงานภายในและ 

ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่น งานขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือแก่ส่วน 

ราชการต่าง ๆ  

                     ๓. งานจัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  

ซึ่งอยู่ภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   

       ๔.  งานก าหนดรูปแบบ ภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานกับ 

หน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา   

                    ๕.  งานจัดเตรียมเอกสาร  สื่อ  เครื่องมือ ช่องทางการประสานงานให้มีความพร้อมเอ้ือ  

ประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา     

        ๖.  จัดท าประวัติ คณะกรรมการที่ได้รับการสรรหาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

        ๗.  การจัดตั้งเครือข่าย และการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเครือข่ายอ าเภอ  และ
เครือข่ายโรงเรียน 

 ๔.๓  การด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการต่าง ๆ   

                       ๑.  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว.  อบจ.  และ  อบต.    

                          ๒.  การสรรหาอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ศ.จ.)  และการ 

สรรหากรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ศ.จ.)   

          ๓.  การสรรหา คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (กต.ปน.)   

             ๔.  จัดหากฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ  

            



              ๔.๔  งานบริหารทั่วไป   

           ๑.  หนังสือเชิญทั่วไป    

            ๒.  การประชุมภายในส านักงาน 

                 -การประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ  และ เลขาประชุม “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.  

                                -การประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๒ 

                  -การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/  

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (ประชุม CEO) 

                                 -การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

                           ๓.  การมอบหมายในหน้าที่การงาน การส่งมอบงานในหน้าที่ และการจัดท าค าสั่ง 

มอบหมายหน้าที่งานของข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด 

                ๔.  ช่วยการปฏิบัติงานสารบรรณกลาง รับ-ส่งหนังสือจากภายในและภายนอกในระบบ   

e-office  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และกลุ่มอ านวยการ กรณ ี

นางวริฎฐา  พงษ์ธนานันท์  ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถงานได้ 

            ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย  

 



กลุ่มงานสวัสดกิาร สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๕.  นางฉวี  พรศรี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  

 ดังนี้   

              ๕.๑  ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     ๑.  งานขอความร่วมมือจ าหน่าย สิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ  ตามที่หน่วยงานภายในและภายนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษาขอความร่วมมือ  เช่น   ส.ค.ส.  พระวัตถุมงคล  บันทึก สพฐ. และอ่ืน ๆ    

     ๒.  งานขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลต่าง ๆ  งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น     

                     ๓. งานกองทุนสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

       ๔. ควบคุม ก ากับ จัดท าทะเบียน บัญชีรับ-จ่ายงานสวัสดิการร้านกาแฟ  

                            -จัดท าบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายสวัสดิการร้านกาแฟพังค ี

     ๕.  งานสวัสดิการกู้ยืมเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยทุกประเภท      

                            -จัดท าบัญชี สรุปรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการให้กู้ยืมของข้าราชการและลูกจ้าง         

                   ๖.  การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ  และลูกจ้างประจ า ในสถานศึกษา   

                   ๗.  งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

                   ๘. งานสวัสดิการสินเชื่อกู้เงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารกรุงไทย  

และส านักงาน สกสค. 

  ๙. การตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการในส านักงาน 

          ๕.๒  งานบริหารทั่วไป 

 ๑. งานการจัดระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

                          ๑.๑ การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานีเขต ๒  (KRS) และ การจัดท า PMQA 

                          ๑.๒ การวางระบบควบคุมภายในของ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 ๒.  งานขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ  ศาสนา และ  

พระมหากษัตริย์ 

 ๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๒  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

 ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  

                 ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มอบหมาย  

 

  

 



กลุ่มงานประชาสัมพันธ์       

         ๖.  นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว   ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ และ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้   

                ๖.๑  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

 ๖.๒  วางแผน ควบคุมก ากับ  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์   

 ๖.๓  วิเคราะห์และพัฒนางานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในส านักงาน ให้เชื่อมโยงกับ 

สถานศึกษา  

 ๖.๔  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท า  

ทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์   

 ๖.๕  ด าเนินการเผยแพร่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน   

 ๖.๖  ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศและปรับปรุงข้อมูลใน website  ของกลุ่มอ านวยการและ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  

 ๖.๗  ติดตามผลิตข้อมูลข่าวสาร บทความ และรายงานทางวิทยุโทรทัศน์ตามความเหมาะสม   

 ๖.๘  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ น าผลที่ได้รับไปเป็นข้อมูลด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
และวางแผนการประชาสัมพันธ์  

 ๖.๙  ด าเนินงานการบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน   

 ๖.๑๐ บันทึกภาพการประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานต่าง  ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

 ๖.๑๑  พัฒนา และออกแบบ  Website ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

ให้ทันสมัย น่าสนใจและเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้   

 ๖.๑๒  งานพัฒนาโปรแกรม ออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีใช้ในส านักงาน และโปรแกรมผ่าน เว็บ 

ไซด์ เพ่ือให้การท างานมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว รายงานได้ถูกต้อง และประหยัดเวลา  

                                

 



 ๖.๑๓ จัดท าเว็บไซต์ และเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทาง  

website /facebook 

 ๖.๑๔  จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 

 ๖.๑๕  งานเลขานุการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

 ๖.๑๗ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คนที่ ๑  กรณีผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   

 ๖.๑๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานเลขานุการ 
       ๗.  นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับช านาญงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน  ดังนี้   

               ๗.๑  ปฏิบัติหน้าที่ งานเลขานุการผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒   

 ๗.๒  การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่นัดหมายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ให้สามารถตรวจสอบและรายงานได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา   

 ๗.๓  ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานการขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

 ๗.๔  ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการตามที่นัดหมายของผู้อ านวยการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 ๗.๕  การจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ มอบหมาย   

 ๗.๖  การตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   

 ๗.๗ การรวบรวมสรุปภารกิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒   

 ๗.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           ๘. นายสุริยศาสตร์  โคตรแสนเมือง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่  

งานเลขาผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒ รับผิดชอบงานธุรการเลขาหน้าห้อง และปฏิบัติ 

หน้าที่แทน น.ส.เกศินี  ชัยโยบัว และ น.ส.วราพรรณ  เสนาะทรัพย์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่ได ้

   

 



            งานช่วยอ านวยการ 
• งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
          ๙. นายสุริยนต์  ใจหาร  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ๔ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     ๙.๑  ดูแลรักษาความสะอาดภายใน และบริเวณรอบนอกอาคารรวมพลัง อาคารรวมใจ อาคาร 
ร่วมคิด อาคารโดม อาคารหลังใหม่ 
 ๙.๒  ดูแล รักษาความสะอาด รดน้ าต้นไม้ บริเวณด้านหลังโรงเก็บรถยนต์  , ด้านหน้าอาคาร 
ร่วมคิดรวมทั้งสวนหย่อมตลอดแนวถนนด้านหนังติดกับสถานีต ารวจ 
 ๙.๓  ก ากับ  ดูแล  อ านวยความสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งาน 
 ๙.๔  ควบคุมก ากับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขาตั้ง ระบบโสตต่าง ๆ  
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาในห้องประชุมร่วมคิด ห้องประชุมโดม ห้องประชุมผาแดง 
 ห้องประชุมไอ่ค า       
 ๙.๕   ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน นก ๕๙๔๑ อุดรธานี 
 ๙.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        ๑๐. นายชิษณุพงษ ์ ลุนสะแกวงศ์  ต าแหน่งนักการภารโรง  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
                ๑๐.๑  ดูแลรักษาความสะอาดภายใน-ภายนอกบริเวณรอบนอกอาคารรวมพลัง อาคารรวมใจ  
อาคารร่วมคิด อาคารโดม อาคารหลังใหม่ 
 ๑๐.๒  ดูแล รักษาความสะอาด รดน้ าต้นไม้ บริเวณด้านหน้า -ป้ายส านักงานเขต, สวนหย่อมหน้า 
อาคารรวมพลัง ,สวนหย่อมศาลพระภูมิ  
 ๑๐.๓  ก ากับ  ดูแล  อ านวยความสะดวก  และจัดเตรียมห้องประชุมทุกห้อง  ให้พร้อมใช้งาน 
 ๑๐.๔  ควบคุมก ากับ ดูแล จัดเตรียมระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ไมค์พร้อมขาตั้ง ระบบโสตต่าง  ๆ  
และจัดเก็บให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลาในห้องประชุมร่วมคิด ห้องประชุมโดม  ห้องประชุมผาแดง  
ห้องประชุม ไอ่ค า  
 ๑๐.๕  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุริยนต์  ใจหาร  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้          
 ๑๐.๖  ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       ๑๑. นายมนัส  กิติราช  ต าแหน่ง ยาม หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
             ๑๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อ านวยความสะดวก สถานที่ 
ราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน 
 ๑๑.๒  ดูแลความเรียบร้อยอาคาร  เปิดและปิดอาคาร  ดูแลทรัพย์สินทั่วไป 
 ๑๑.๓  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าส านักงาน บ้านพัก ผอ.สพป.อุดรธานี  
เขต ๒ สวนหย่อมหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ,กลุ่มส่งเสริมฯ 

 



 ๑๑.๔  ตัดแต่ง ดูแลบ ารุงรักษาไม้ดอก ไม้ประดับให้สวยงามร่มรื่น   

                ๑๑.๕  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ภารกิจส านักงานเขตฯ ตามสมควร    

      ๑๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         ๑๒. นางสาวมนัสนันท ์ คิรีปรี   ต าแหน่งแม่บ้าน  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

                 ๑๒.๑  ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมอาคารร่วมคิด ห้องประชุมโดม จัดเตรียมห้องประชุมให้ 

พร้อมใช้งาน  ดูแลรักษาท าความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารร่วมคิด   

        ๑๒.๒  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารรวมใจ  (กลุ่มกฎหมาย /ศูนย์สื่อการศึกษาฯ  /กลุ่ม DLICT )     

        ๑๒.๓  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย–หญิงติดห้องประชุมอาคารร่วมคิด 

        ๑๒.๔  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ใน 

ส านักงาน  (ห้องประชุมร่วมคิด ,ห้องประชุมโดม) 

        ๑๒.๕  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณอาคารหลังใหม่ด้านหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ,   

กลุ่มส่งเสริมฯ , กลุ่ม DLICT  

        ๑๒.๖  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณบ้านพัก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 ๑๒.๗  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการห้องประชุมร่วมคิด และ 
ประชุมโดม 

        ๑๒.๘  ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 

                 ๑๒.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

         ๑๓.  นางทองศรี  แสงวิชัย  ต าแหน่งแม่บ้าน  ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

       ๑๓.๑  ดูแลรักษาท าความสะอาด บริเวณท่ัวไปของร้านกาแฟ ห้องน้ าร้านกาแฟ 

       ๑๓.๒  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารหลังใหม่ (ประกอบด้วยกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมฯ/ 

นิเทศฯ /ห้องประชุมผาแดง /ห้อง ITE) 

       ๑๓.๓  จัดเตรียมกาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มอาหารว่าง ไว้บริการผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน 

       ๑๓.๔  จัดท าทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่ายร้านกาแฟ 

       ๑๓.๕  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค า  จัดเตรียมชุดกาแฟ  แก้วน้ า  ในการประชุม 

       ๑๓.๖  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย–หญิงด้านทิศตะวันตกติดกับโรงเก็บรถยนต์       

       ๑๓.๗  ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมบริเวณด้านหน้าห้องประชุมร่วมร่วม โรงรถบ้านพักนักการ  

จนถึงประตูทางเข้าทางทิศตะวันตก                

•                    

 



 ๑๓.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

         ๑๔. นางณุกาญ  ศรีโบราณ    ต าแหน่งแม่บ้าน   ให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

 ๑๔.๑  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารรวมพลังชั้นล่าง (ประกอบด้วย กลุ่มการเงิน ,กลุ่มอ านวยการ  

 กลุ่มบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน,ห้องประชุมไอ่ค า ,กลุ่มพัฒนาครู และห้องผู้อ านวยการฯ) 

       ๑๔.๒  จัดเตรียมน้ าดื่ม กาแฟ ชุดกาแฟรับแขก และดูแลห้อง ผู้อ านวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๒  

             ๑๔.๓  ดูแลบริเวณห้องประชุมไอ่ค า  จัดเตรียมชุดกาแฟ  แก้วน้ า  ในการประชุม 

 ๑๔.๔  ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชาย-หญิงด้านทิศตะวันตก 

 ๑๔.๕  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณด้านหน้าอาคารรวมพลัง  บริเวณเสาธง บริเวณ 

ศาลพระภูมิ ,น้ าตกหน้าอาคาร 

 ๑๔.๖ ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ 

 ๑๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

งานยานพาหนะ 

       ๑๕.  นายสนอง  เกี้ยงศรี  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ๔  หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

               ๑๕.๑  ดูแล บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๗๙๙๒ อุดรธานี  และ บพ 
๕๙๔๑ อุดรธานี   

 ๑๕.๒  จัดท าประวัติรถยนต์คันที่รับผิดชอบ 

 ๑๕.๓  จัดเตรียมรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ 

 ๑๕.๔  บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ตามก าหนดเวลา 

 ๑๕.๕  งานขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย หากมิได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง
ให้อยู่ประจ าที่หัวหน้ากลุ่มก าหนดและให้ความช่วยเหลืองานอ่ืนในการให้บริการ  

 ๑๕.๖  ดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ ภายในส านักงาน 

 ๑๕.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        ๑๖. นายภูมรินทร์  บุญรอด  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ยาม หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

               ๑๖.๑  ปฏิบัติหน้าที่ยาม ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อ านวยความสะดวก  

สถานทีร่าชการ ทั้งกลางวันและกลางคืน กรณี นายมนัส  กิติราช ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 ๑๖.๒  ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๗๐ อุดรธานี และ กธ 
๓๐๑๓ อุดรธานี                      

               



 ๑๖.๒  จัดท าประวัติรถยนต์คันที่รับผิดชอบ 

               ๑๖.๓  จัดเตรียมรถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ 

               ๑๖.๔  บันทึกเสนอ ซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ตามก าหนดเวลา 

               ๑๖.๕  ดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษา รดน้ าต้นไม้ ภายในส านักงาน 

               ๑๖.๖  ช่วยงานเดินเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอ านวยการ กรณีไม่ได้ขับ
รถยนต์ส่วนราชการ 

                ๑๖.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 


