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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น 9 กลุ่ม เพื่อให้
การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารพั ฒ นาระบบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกาหนดให้มีกลุ่มอานวยการ มีอานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน
และพัฒ นาองค์ก ร ประชาสั มพัน ธ์ เผยแพร่กิจ การ ผลงาน และบริการข้ อมู ล ข่าวสาร ประสานการ
ดาเนิ น งานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเลื อกตั้งและสรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานนี้ขึ้นเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มอานวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางรตนกร ชัยประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

สารบัญ
งานที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
งานการจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู่
งานการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
งานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

หน้า
1
2
6
9
12
15
18
20

1
งานที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง ที่ 144 /2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ปฏิบัติและรับผิดชอบ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 2
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้างานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในการบริหารจัดการ
ภายในสานักงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานคารับรองปฏิบัติราชการตามคารับรองปฏิบัติราชการ (KRS)
- งานจัดระบบบริหาร
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
- งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.2 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา
- สวัสดิการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
- การตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากรใน
- การดาเนินการประกันชีวิตหมู่
- งานสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรบนสานักงานเขตพื้นที่
2.3 งานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
2.4 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ-ส่ง
งานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
2.5 งานมอบหมายงานในหน้าที่
2.6 งานการรายงานนโยบายจังหวัดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2.7 ปฏิบัติงานแทน นางสาวคนึง เลื่อนชิด กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือ
ปฏิบัติงานร่วมกันในกรณีที่มีงานจาเป็นเร่งด่วน
2.8 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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1. ชื่องาน : งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 บริหารจัดการและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน และ 11 ตัวบ่งชี้ คือ
- มาตรฐานที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการ
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
- มาตรฐานที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุ
เป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและ
พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง
- มาตรฐานที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารอัตรากาลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
- มาตรฐานที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา
3.2 กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวกับมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
“คณะทางาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบตาม
ภารกิจของแต่ละมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“ เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี
“การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม
ภารกิจ แต่ละมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)” หมายถึง การจัดทา
รายงานประเมินตนเองชองสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของกลุ่มอานวยการ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอานาจหน้าที่ของกลุ่ม
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สร้างทีมงาน แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายคณะทางานรับผิดชอบการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ประชุมคณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์ โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดประจาปี
4. ประสานงาน สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทามาตรฐานสานักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสามารถรายงานผลการดาเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. คณะทางาน กาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นโยบายเป้าหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนดให้กับกลุ่ม
อานวยการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
7. ประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR)
และผลผลิตที่ประสบผลสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ E-Mes
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นาผลการประเมินตนเอง(SelfAssessment Report :SAR) ตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน(Based Line
Data) สาหรับการปรับปรุง /พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการ
พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
- สร้างทีมงาน แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายคณะทางานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ประชุมคณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รับทราบแนวทางจาก สพฐ.
- ประสานงาน สื่อสารทาความเข้าใจให้กบั คณะทางานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะทางานกาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย สพฐ.
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.
วินจิ ฉัยตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย

เห็นชอบ
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ขับเคลื่อน รายงานผลให้กับกลุ่มอานวยการ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มอานวยการรายผลประเมินตนเองในระบบ E-Mes

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
นาผลการประเมินตนเอง
เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ข้อมูลฐาน
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2561
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
8.6 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่องาน : การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 สามารถประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบ
และแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กาหนด
4. คาจากัดความ
“ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2
“เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง ” หมายถึง บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มกฎหมายและคดี
“คณะทางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายให้ขับเคลื่อนงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แต่ละตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน
และตัวชี้วัด
2. สร้างทีมงาน แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3. ประชุมคณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนต์ โดย ก.พ.ร.สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดาเนินการจัดประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดประจาปี
4. ประสานงาน สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทารายงานการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. รายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ตามระยะเวลาที่กาหนด ผ่านระบบ KRS รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
6. ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
7. สรุป รายงานผล
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
KRS
- ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
- สร้างทีมงาน แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายคณะทางานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- ประชุมคณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รับทราบแนวทางจาก สพฐ.
- ประสานงาน สื่อสารทาความเข้าใจให้กับคณะทางานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- คณะทางานกาหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับเป้าหมายของ กพร.สพฐ.

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.
วินจิ ฉัยตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย

เห็นชอบ
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ขับเคลื่อน รายงานผลให้กับกลุ่มอานวยการ
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มอานวยการรายผลประเมินตนเองในระบบ KRS
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
นาผลการประเมินตนเอง
เป็นข้อมูลย้อนกลับ
ข้อมูลฐาน
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ กพร.สพฐ.กาหนด
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิ ง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2561
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
8.5 แนวการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
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1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านอุบัติเหตุ
หมู่อย่างประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547
4. คาจากัดความ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ เงื่อนไข ข้อตกลง และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการกับบริษัทประกันชีวิต
5.2 การประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ให้สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขในการทาประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่
5.3 ตรวจสอบ รวบรวม รายชื่อผู้ขอทาประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่
5.4 ส่งรายชื่อและเงินเบี้ยประกันชีวิตให้กับบริษัท
5.5 ติดตาม ตรวจสอบกรมธรรม์และส่งบัตรผู้เอาประกันให้กับผู้ขอเอาประกัน
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ เงื่อนไข
ข้อตกลง และแนวปฏิบัติของบริษัท
ประกันชีวิต

วางแผนการดาเนินงาน
จัดสวัสดิการประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไม่เห็นชอบ
เสนอผอ.สพป.พิจารณา

เห็นชอบ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอทาประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่กับบริษัทประกันชีวิต
- ตรวจสอบ รวบรวม จัดส่งรายชื่อผู้ขอทาประกันให้กับบริษัท
ประกันชีวิต
- ติดตามรักษาผลประโยชน์ ส่งบัตรให้กับผู้ขอเอาประกันให้กับ
ผู้ขอเอาประกัน

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาขอเอาประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิ ง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุหมู่

12
1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปีเป็น
ประจาทุกปี ค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ ซึ่งนาไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรค มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการจัดสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
4. คาจากัดความ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตทั้งที่ส่วนราชการจัดให้และ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ส่วนราชการเห็นสมควรจัดให้มีเพิ่มขึ้น และไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจาปี
5.2 การประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปีให้สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขในการตรวจสุขภาพประจาปี
5.3 ตรวจสอบ รวบรวม รายชื่อผู้ขอตรวจสุขภาพประจาปี
5.4 ส่งรายชื่อชื่อผู้ขอตรวจสุขภาพประจาปีให้กับโรงพยาบาล
5.5 แจ้งกาหนดการตรวจ สถานที่ตรวจสุขภาพประจาปีให้กับสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5.7 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติ
การตรวจสุขภาพประจาปี

วางแผนการดาเนินงาน
จัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไม่เห็นชอบ
เสนอผอ.สพป.พิจารณา

เห็นชอบ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอตรวจสุขภาพประจาปีกับโรงพยาบาล
- ตรวจสอบ รวบรวม จัดส่งรายชื่อผู้ขอตรวจสุขภาพให้กับ
โรงพยาบาล
- แจ้งกาหนดการ สถานที่ การตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาขอตรวจสุขภาพประจาปี
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิ ง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี
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1. ชื่องาน : งานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2 สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการประชุม หนังสือเชิญประชุม
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง
มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
“การประชุม” หมายถึง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่เสนอโครงการประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักสูตร กาหนดการประชุม และสถานที่ประชุม
5.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานแจ้งกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
(ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญโรงเรียนในสังกัดและผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
เข้าร่วมประชุมตามกาหนดการ
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือ
เชิญประชุม
5.5 แจ้งโรงเรียนในสังกัดและผู้อานวยกลุ่มเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดส่งเอกสารการประชุม
5.6 เตรียมการประชุม จัดทาบัญชีลงเวลา จัดทาสัญญายืมเงิน จัดเตรียมอาหาร
อาหารว่าง สถานที่ประชุม
5.7 ดาเนินการประชุมตามกาหนดการประชุม
5.8 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดทาโครงการประชุมพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา

วางแผนการดาเนินงานจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ไม่เห็นชอบ
เสนอผอ.สพป.พิจารณา
อนุมัติโครงการ
เห็นชอบ
- ประสานงานแจ้งกับทุกกลุ่มให้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
- จัดทาหนังสือเชิญโรงเรียนในสังกัดและผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
เข้าร่วมประชุม
- ผอ.สพป.ลงนามหนังสือแจ้งโรงเรียนและผู้อานวยการกลุ่ม
- เจ้าหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ จัดทาเอกสารการประชุมเป็นรูปเล่ม
และจัดส่งไฟล์เอกสารการประชุมให้กับทุกโรงเรียน
- เตรียมการประชุม จัดทาบัญชีลงเวลา จัดทาสัญญายืมเงิน
จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง สถานที่ประชุม
- ดาเนินการประชุมตามกาหนดการ

สรุปผลและรายงานผล
การดาเนินการ

17
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือเชิญประชุม
7.5 แบบฟอร์มบัญชีลงเวลา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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1. ชื่องาน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน
มีความโปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ
และมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นกับ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมา
ดารงตาแหน่งใหม่
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จานวน 3 ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานใน
หน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานใน
หน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนาม
แล้วจานวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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6. Flow Chart การปฏิ บตั ิ งาน
สารวจและกรอกรายละเอียด
ในบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่และ
จัดทารายละเอียดงานในหน้าที่ตาม
กลุ่มงานในบัญชีรับส่งงานในหน้าที่
จานวน 3 ชุด

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม

ผู้ส่งมอบงาน-ผู้รับมอบงานลงนาม
ในบัญชี การรับมอบส่งมอบงานใน
หน้าที่

-เก็บเอกสารหลักฐานที่ผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบงานที่ลงนามแล้ว
จานวน 1 ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนาม
แล้วให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงาน
เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
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1. ชื่องาน : งานการมอบหมายงานในหน้ าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเก็บรักษาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน
5.1 เจ้าหน้าที่รวบรวม รายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุ่มเพื่อ
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
5.3 เสนอผู้อานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
5.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุ่มเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคาสั่งดาเนินการต่อไป
5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
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เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดทารายละเอียด
งานในหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม

ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียด
งานในหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่ม

- รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ของแต่ละคน
ในแต่ละกลุ่มที่ได้จัดทาส่งมาเพื่อจัดทาเป็นภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในคาสั่ง
มอบหมายงาน

ผอ.สพป.
พิจารณาลงนามคาสั่ง

-ส่งมอบคาสั่งให้แต่ละกลุ่ม
- จัดเก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานและ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน

- ผอ.แต่ละกลุ่มส่งมอบ
คาสั่งให้เจ้าหน้าทีในกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บคาสั่งไว้
เป็นหลักฐานและการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน

