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นางสาวคนึง เลื่อนชิด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น 9 กลุ่ม เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการปฏิ บั ติง าน และก าหนดให้ มี ก ลุ่ ม อ านวยการ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ ดาเนินการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์ กร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ ประสาน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มิ ใช่ง านของส่ ว นราชการใดโดยเฉพาะ ปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนั บสนุน การปฏิบั ติง านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ โ ขทัย เขต 2 เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานนี้ขึ้นเพื่ อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มอานวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางสาวคนึง เลื่อนชิด
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

สารบัญ
งานที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งที่ 144/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
งานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
งานบริการอาคารสถานที่
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นางสาวคนึง เลื่อนชิด ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ อ 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล แนะนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสาน งานเลือกและสรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความชานาญงานสูงมาก ในงานบริหารจัดการภายในสานักงาน ปฏิบัติงาน
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 งานประสานงาน
-งานประสานงานระหว่างเขตพื้นที่ สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
-งานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
1.2 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
-งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
-งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและกรรมการอื่น ๆ
-งานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นเช่น เลือกตั้งส.ส.,ส.ว.,ท้องถิ่นและอื่นๆ
1.3 งานตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
-จัดทาทะเบียนรับ –ส่ง ทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ ของหนังสือราชการลับ
ลับมาก ลับที่สุด
1.4 งานควบคุมการตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ
1.5 ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ของทุกกลุ่มอานวยการก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนาม หรือสั่งการ
1.6 ปฏิบัติงานแทน นางรตนกร ชัยประสิทธิ์ กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกรณีที่มีงานจาเป็นเร่งด่วน
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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1. ชื่องาน : งานพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน
2. วัตถุประสงค
จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ทาให้โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโครงสร้าง
ในระดับกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาและกลุ่มสหวิทยาเขตของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต้องถูกยกเลิกไป
โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
3. ขอบเขตของงาน
เพื่อให้การบริหารจัดการและการกากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดการรวมตัวและร่วมมือกันในการทางานระหว่างโรงเรียนเป็น
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
4. คําจํากัดความ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
“คณะทํางาน ” หมายถึง ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
“เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
“เครือข่ายโรงเรียน” หมายความว่า การรวมโรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียนในอาเภอเข้าด้วยกัน
“เขตปกครองท้องที่” หมายความว่า อาเภอในจังหวัดสุโขทัย
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
“ประธานเครือข่าย” หมายความว่า ประธานเครือข่ายโรงเรียน
“รองประธานเครือข่าย” หมายความว่า รองประธานเครือข่ายโรงเรียน
“คณะกรรมการเครือข่าย” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน
“ศูนย์เครือข่าย” หมายความว่า ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
“หัวหน้าศูนย์เครือข่าย” หมายความว่า หัวหน้าศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
“คณะทางานพัฒนาวิชาการเครือข่าย” หมายความว่า คณะทางานพัฒนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียน
“หัวหน้าคณะทางานพัฒนาวิชาการเครือข่าย” หมายความว่า หัวหน้าคณะทางานวิชาการเครือข่าย
โรงเรียน
“ครูผู้สอน” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการ
เรียนการสอน และหมายความรวมถึงรองผู้อานวยการสถานศึกษาประถมศึกษา หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นด้วย ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาของเครือข่ายนั้น ๆ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 พิจารณานโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการของเครือข่ายโรงเรียน
5.3 เสนอแนะการบริหารงาน 4 งานหลักและวิชาชีพ ภายในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อให้
การบริหารเครือข่ายโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.4 ระดมและกาหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันภายในเครือข่ายโรงเรียน
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของเครือข่ายโรงเรียนต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
5.6 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและหรือคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามที่คณะกรรมการ
เครือข่ายเห็นสมควร
5.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 2
6. ผลสําเร็จที่คาดหวัง
6.1 มีผู้ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการเครือข่าย
6.2 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานภายในเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ บุคลากร งบประมาณ การบริหารทั่วไป และอื่น ๆ
6.3 มีแผนพัฒนาการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่าย
6.4 สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายโรงเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
เครือข่ายและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
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7. Flow Chart การปฏิบัติงาน
คณะทางาน/เจ้าหน้าที่ ศึกษา
วิเคราะห ภารกิจ และจัดทา
ข้อเสนอ/ปรับปรุง

คณะกรรมการ พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
คณะทางาน/เจ้าหน้าที่
- จัดทาประกาศ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ติดตาม ประเมินผล

คณะทางาน/เจ้าหน้าที่
ศึกษาสังเคราะห ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พ.ศ.2560
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1. ชื่องาน : งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัย และผูรับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและ
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
“คณะทางาน ” หมายถึง ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
หรือผูไดรับมอบหมายแตงตั้ง
“เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สารวจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความตองการในการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนา
สภาพแวดลอมของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อใหเกิดความสวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน
ใหสานักงานเปนสถานที่นาอยู นาทางาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
5.2 วางแผนและกาหนดแผนแมแบบ (Master Plan) การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนา
สภาพแวดลอมปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกสานักงานทั้งในปจจุบันและอนาคตสอดคลองกับกิจกรรม
5 ส. รวมถึงกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5.3 ดาเนินการจัดปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดลอม ระบบสาธารณูปโภคตาม
แผนและมาตรการที่กาหนด
5.4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
5.5 สรุปผลการดาเนินงาน/นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน อาคารสถานได้รับการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. การใช้อาคารสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
๓. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.

Flow Chart การปฏิบัตงิ าน
-สำรวจ รับฟังควำม
คิดเห็นของบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง
-ศึกษำมำตรกำรแนวทำง
ปฏิบตั ิกำรประหยัด
พลังงำน

-วำงแผน กำรปรับปรุ ง

อำคำรสถำนที่
และพัฒนำสภำพแวดล้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์
/กิจกรรม 5 ส. /กำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำน

ไม่เห็นชอบ
-บันทึกเสนอ ผอ.
สพป.สท.๒
อนุมตั ิแผน /
(เห็นชอบ)

-ดำเนินกำรปรับปรุ งและพัฒนำอำคำรสถำนที่สภำพแวดล้อมระบบ
สำธำรณู ปโภค ตำมแผนที่กำหนด

-ประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

สรุ ปรำยงำน / นำเสนอ
แนวทำงปรับปรุ ง / พัฒนำ
งำน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประเมินความพึงพอใจ
7.2 แบบรายงานมาตรการประหยัดพลังงาน
7.3 แบบรายงานการดาเนินงานตามกิจกรรม 5 ส.
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 มาตรการประหยัดพลังงาน
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8.2 แนวทางการดาเนินงานกิจกรรม 5 ส.
8.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. ชื่องาน : งานบริการอาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริการอาคารสถานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหกับผูใชบริการมีความพึงพอใจ
3. ขอบเขตของงาน
การบริการอาคารสถานที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสวนสาคัญในการที่สงผล
ตอการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การวางแผน มาตรการ
การดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกตางๆ การขอใชอาคารสถานที่ของหนวย
งานภายในสานักงานและองคกรหรือบุคคลภายนอกดวย (ถามี) การบริหารอาคารและสถานที่ใหปลอดภัย
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. คําจํากัดความ
“ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
“คณะทางาน ” หมายถึง ทีมงานที่ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
ใหรับผิดชอบ
“เจาหนาที่ ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริการ
อาคารสถานที่
“บุคลากร ” หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“พนักงานทาความสะอาด ” หมายถึง ผูรับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ทาความสะอาดสานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติการขออนุญาตใชอาคารสถานที่
ของสวนราชการ
5.2 จัดทาระเบียบ / การขอใชอาคารสถานที่ผ่านระบบ Amss++ สพป.สท.2
5.3 จัดทาคาสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล/ทาความสะอาดและการขอใชอาคารสถานที่
5.4 เสนอ ผอ. สพป.สท.2
5.5 ดาเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้
5.6 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
5.7 สรุปผลการดาเนินงาน/นาเสนอแนวทางแกไขและพัฒนางานการบริการอาคารสถานที่
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน อาคารสถานได้รับการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. การใช้อาคารสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
๓. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษำระเบียบ
มำตรกำร
หลักเกณฑ์
แนวปฏิบตั ิ

-จัดทำระเบียบ คำสัง่ มอบหมำยงำนผูด้ ูแลอำคำรสถำนที่
/ กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ผำ่ นระบบ AMSS++ของ สพป.สท.
๒

ผอ.สพป.สท.2.
อนุมตั ิแผน/
คำสัง่ มอบหมำยงำน
(เห็นชอบ)

ไม่เห็นชอบ

ดำเนินงำนตำมแผน

-ประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ กำรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

สรุ ปรำยงำน / นำเสนอ
แนวทำงปรับปรุ ง / พัฒนำ
งำน

7. แบบฟอรมที่ใช
ขออนุญาตใชหองประชุมผ่านระบบ AMSS++ ของ สพป.สท.2
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติการใชอาคารสถานที่

