


นางนันทิยา  ทองสิงห์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ  ชำนาญการ 

  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความชำนาญงานและประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับ
งานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ ปฏิบั ติงานโดยจำเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก  ดังนี้ 
  1.  งานจัดเวรยามและดูแลสถานที่ราชการ  
  2.  งานยานพาหนะ 
   - การควบคุมการใช้ยานพาหนะ 
   - การบำรุงรักษายานพาหนะ การเก็บรักษายานพาหนะ 
   - การขอต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ 
  3. งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. งานมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ 
  5. งานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  7. งานการเลือกตั้ง/เลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการต่างๆ 
  8. งานการมอบหมายงานให้รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน              
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
  9. งานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
  10. งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
  11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรืองาน
อ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอบข่ายภารกิจ... 
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/งานการเลือกตั้ง... 
 

ขอบข่ายภารกิจงานในหน้าที่ 

การจัดเวรยามและดูแลสถานที่
ราชการ 

-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร
รักษาการณ์สถานที่ราชการ 
 

 
งานยานพาหนะ 

-  การควบคุมการใช้ยานพาหนะ 
-  การบำรุงรักษายานพาหนะ และเก็บรักษา 
ยานพาหนะ 
-  การขอต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ 
 

 
งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

งานมาตรการประหยัดพลังงาน 
-  กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
-  รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ            
   e-report 
 

 งานการติดตาม ประเมินผล       
การบริหารและการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

-  จัดระบบการดำเนินงานการรายงานมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

 

-  จัดระบบการรายงานและพัฒนาคุณภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
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/ขั้นตอนและมาตรฐาน... 

งานการเลือกตั้ง/เลือกและสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการต่างๆ 

 

-  งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา    
(ก.ต.ป.น.) 
-  งานสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 
-  งานสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ศรีสะเกษ จำกัด 
-  งานประสานการเลือกตั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 
 
 

 
งานการมอบหมายงานให้           

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
รักษาราชการแทน                  

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
 

-  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ      
เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ    
เขต 2  

 

งานการฝึกประสบการณ์            
ของนักศึกษา 

-  ดูแลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาทุก
สถาบัน 

 

งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น -  ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน 

 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน   
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน       

ที่เก่ียวข้อง หรืองานอ่ืนๆ              
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองานอ่ืนๆ              
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติ 
1. งานจัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ   

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด 
 2. เพ่ือรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย 
 3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ขอบเขตของงาน 
 งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสำคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สำคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ 
โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กำหนด 

 คำจำกัดความ 
 งานรักษาความปลอดภัย การจัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ หมายถึง  กำหนดหน้าที่ จัดตาราง 
เจ้าหน้าที่อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ยามรักษาความปลอดภัย การเฝ้าระวังหรือแจ้ง
เตือน เตือนภัย แก้ไขปัญหาในเรื่องทรัพย์สิน บุคคล ของทางราชการให้มีความปลอดภัยจากภัยตามธรรมชาติ 
อุบัติภัยและภัยจากบุคคล  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบ 
 3. ประชุมเพ่ือสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย 
 5. กำหนดมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคำสั่ง 
 6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 
   - การจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 

1. จัดตารางเจ้าหน้าที่อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. ทำบันทึกและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ 
เดือนละ 1 ครั้ง 
  3. เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
  4. แจ้งเวียนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 2 ทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง 
  5. จัดทำสมุดบันทึกการอยู่เวร/ตรวจเวร และบันทึกการอยู่เวรยาม 
 

/แบบฟอร์มที่ใช้... 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบบันทึกการอยู่เวรยาม 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/งานยานพาหนะ... 
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2. งานยานพาหนะ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี 
 3. ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพ
พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
 ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง      
เตรียมความพร้อม การให้บริการสำหรับผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่ และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ การควบคุมตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะและการสรุป
และรายงาน 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการควบคุม การบำรุงรักษา การ
ให้บริการรวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์ 
 3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ำมันส่วนกลางหรือกรณี
ที่ต้องใช้น้ำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 4. กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบำรุงรักษาการตรวจสภาพการส่ง
ซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
 5. กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบกรณีขอ
อนุญาตนำพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงานต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6. นำผลการดูแลบำรุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพ่ือนำไปสู่
การปรับปรุงต่อไป 
   - การควบคุมการใช้ยานพาหนะ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถราชการไว้ประจำรถทุกคัน 
  2. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ 

3. ผู้ขอใช้รถจะต้องกรอบแบบฟอร์มขอใช้รถทุกครั้ง 
4. เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติการขอใช้รถ 
5. บันทึกตารางการใช้รถและแจ้งผู้ขอใช้รถทราบ 

   - การบำรุงรักษายานพาหนะ การเก็บรักษายานพาหนะ มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้พนักงานขับรถดูแล บำรุง รักษา และทำความสะอาดภายใน
ภายนอกรถที่รับผิดชอบ 
  2. จัดทำบันทึกการนำรถราชการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบต่างๆ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ  
  3. ให้พนักงานขับรถนำรถเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง 

/4. เก็บรักษา... 
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  4. เก็บรักษารถราชการไว้ในบริเวณท่ีจอดรถภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  โดยมียามดูแลความปลอดภัย 24 ชัว่โมง 
   - การขอต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดทำ พ.ร.บ. รถราชการทุกคัน  ปีละ 1 ครั้ง 
  2. จัดทำหนังสือขอต่อภาษีรถยนต์ราชการ ปีละ 1 ครั้ง 
  3. พนักงานขับรถนำรถและหนังสือขอต่อภาษีรถยนต์ราชการไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง
จังหวัดศรีสะเกษ ปีละ 1 ครั้ง 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 2. แบบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/บันทึกขอเบิกน้ำมัน 
 3. บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Flow Chart… 
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 Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
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3. งานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. ศึกษาระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ว่าด้วย กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 
 2. ทำหนังสือแจ้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มส่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  
 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม  
ตามระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2548 มีวาระ 2 ปีการศึกษา  
 4.  เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามในคำสั่ง 
 5. ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4. งานมาตรการ... 
 

ศึกษาระเบยีบสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ     

เขต 2 ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 

แจ้งกลุ่มเครือข่ายฯ ส่งรายชื่อ
คณะกรรมการบรหิารกลุ่มฯ 

เขตพื้นท่ีการศึกษาจดัทำคำสั่ง
แต่งแต่งคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา ทั้ง 18 กลุม่ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
ลงนามในคำสั่ง/หนังสือนำส่ง 

ส่งคำสั่งให้โรงเรียนในสังกดั/ทุก
กลุ่มงานในสำนักงาน 



-11- 
 

4. งานมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ 
 4.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1. จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงาน ปีละ 1 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแผนการลดใช้พลังงาน , กำหนดมาตรการ 
ประหยัดพลังงาน กำหนดผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มงาน 
  3. จัดทำแผนการลดใช้พลังงาน , ประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน และคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำกลุ่มงานตามมติที่ประชุมคณะทำงาน  
  4. เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
  5. แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงานประจำ
กลุ่มงาน และประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.2 รายงาน... 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานลดใช้พลังงาน 

ปีละ 1 ครั้ง 

ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนการลดใช้พลังงาน,
กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และกำหนด

ผู้รับผิดชอบประจำกลุม่งาน 
ประหยดัพลังงาน 

 
- จัดทำแผนการลดใช้พลังงาน  
- จัดทำประกาศมาตรการประหยดัพลังงาน 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบการปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัด 

  พลังงานประจำกลุม่งาน ตามมตทิี่ประชุมคณะทำงาน 

เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
ลงนาม 

แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงานประจำกลุ่มงาน และประกาศ

มาตรการประหยัดพลังงาน 
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 4.2 รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ e-report มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  1. รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง  
  2. รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ www.e-report energy.go.th การลด
ใช้พลังงานภาครัฐทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
  3. รายงานผลการการประหยัดพลังงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. งานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 ขอบข่ายของงาน 
 1. บริหารจัดการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ คือ 
  - มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (3 ตัวบ่งชี้) 
  - มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  (5 ตัวบ่งชี้) 
  - มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  (6 ตัวบ่งชี้) 
 2. กำหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

/ขั้นตอนการ... 
 

รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
และน้ำมันเชื้อเพลิง 

รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ 
www.e-report energy.go.th การลดใช้พลังงานภาครัฐ          

ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 
 

รายงานผลการการประหยัด
พลังงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน     
ตัวบงชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอํานาจหน้าที่ของกลุ่มในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบบริหารจัดการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. สื่อสาร/จัดประชุมเพ่ือให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความสําคัญของมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. คณะทํางาน กําหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานทีก่ําหนด 
  6. ประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองและผลผลิตที่ประสบผลสำเร็จของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำแผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน (Based Line Data) สำหรับการปรับปรุง/
พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผนการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 
 2. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Flow Chart… 
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Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
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6. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล 
 3. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ขอบเขตของงาน 
 บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรทุกคนในองค์กร เนื่องจากปัจจัยความสำเร็จอย่างหนึ่งในการ
ดำเนินการที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจาการดำเนินการดังกล่าว 
 2. คณะทำงานดำเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและจัดทำแผน
ดำเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการดำเนินการ คณะทำงานควรประกอบด้วย 2 คณะ คือ 
  2.1 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee) 
  2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
 3. สร้างความเข้าใจกับคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรและ
ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจ
เชิงลึกเก่ียวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคในการประเมินองค์การเป็นอย่างดี 
 4. ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 
 5. กำกับ ติดตามและพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 6. ประเมินผล สรุปรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบฟอร์มตามสำนักงาน ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. สพฐ. กำหนด 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. คู่มือแนวทางดำเนินการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 2. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

/Flow Chart... 
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 Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. งานการเลือกตั้ง... 

จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนัก 

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์การ 

คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล   
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Steering Committee) 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Working Team) 

 
สร้างความเข้าใจกับคณะทำงานเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการจัดทำลักษณะ
สำคัญขององค์กรและประเมินองค์การ

ด้วยตนเอง 

กำกับ ติดตาม 
 

ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ 

นำผลการดำเนินการสู่การปรับปรุง/
พัฒนาองค์กร 

ประเมินผล สรุปรายงาน  
เสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. งานการเลือกตั้ง/เลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ 
-  งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 
-  งานสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 
-  งานสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู    

ศรีสะเกษ จำกัด 
-  งานประสานการเลือกตั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 
งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ขอบเขตของงาน 

 ครอบคลุมการดำเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามปฏิทินและแนวทางที่กำหนด 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินปฏิบัติงาน    
การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ให้ชัดเจน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 3. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหา 
 4. จัดทำประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้
โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
 5. ดำเนินการสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 1 คน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 1 คน โดยให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเลือกกันเอง  
 6. ดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการ
บริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 

/7. จัดประชุม... 
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 7. จัดประชุมให้ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ(ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ) เป็นประธานและเลขานุการโดยตำแหน่งตามกฎกระทรวง 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน เสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ 6 
 8. จัดประชุมผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติให้เลือกกันเองให้เหลือจำนวน 5 คน 

9. จัดทำประกาศรายชื่อผู้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาลงนาม 
 แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบเสนอชื่อ/ประวัติผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และมาตรา 
20 วรรคสี ่
 2. กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Flow Chart… 
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 Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8. งานการมอบหมาย... 

สพฐ.ประกาศวิธีการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

จัดทำคำสั่งคณะกรรมการสรรหา และการ
เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
ดำเนินการสรรหา 

- คณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 1 คน 

- คณะกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 1 คน 

(โดยวิธีเลือกกันเอง) 
 

ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน   
ที่มีคุณสมบัติและมีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ                

และประสบการณ์สูงในด้านการศกึษาปฐมวัย ด้านการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา        

ด้านศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
ด้วยวิธีการเสนอช่ือและเลือกกันเอง 

 

จัดทำประกาศรายชื่อผู้รับการสรรหาและการเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) เสนอให้

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม 
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8. งานมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒   ตาม
บทบาทภารกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสูดในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ตามลำดับวิทยฐานะเพ่ือจัดเรียงลำดับการ
รักษาราชการแทน 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ศรีสะเกษ เขต ๒ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
 3. รายงาน สพฐ. ทราบ 
 Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/9. งานการฝึก... 

ตรวจสอบคุณสมบัติรอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 
เขต 2 ตามลำดับวิทยฐานะเพ่ือจัด
เรียงลำดับการรักษาราชการแทน 

 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

 
 

รายงาน สพฐ. ทราบ 
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9. งานการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
 ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. เสนอหนังสือการขอเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 2. ทำหนังสือตอบรับไปยังหน่วยงานที่ขอส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 
 3. นำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ตามกลุ่มต่างๆ ในสำนักงาน  
 4. แต่งตั้งผู้ประเมินการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
 5. ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์กลับสถาบันเมื่อครบกำหนด 
 Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. งานประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 2. เสนอหนังสือขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรืองานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 

เสนอหนังสือการขอเข้าฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

หนังสือตอบรับไปยังหน่วยงานที่ขอส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 

นำนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ 
ตามกลุ่มต่างๆ ในสำนักงาน 

แต่งตั้งผู้ประเมินการฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา 

 

ทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์กลับสถาบันเมื่อครบ

กำหนด 


