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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
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กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือขั้นตอนการดาเนินงานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉบั บ นี้ จั ดทาขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการดาเนิน งานการจัดสวัส ดิการและสวัส ดิภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ใหมีมาตรฐานและเปนไป
ในทางเดียวกัน โดยคูมือฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงค ของการดาเนินงานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอบเขตของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart การปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มที่ใช้ และเอกสารอ้างอิง คูมือฉบับนี้จะใช้เปนแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติสามารถนาไปใชเปนแนวทางในการดาเนินงานการ
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ให้งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผูจัดทาจะ
ติดตามการผลการดาเนินงานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่การ
ดาเนินการตามแนวทางของคู่มือนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อจากัด ปัญหาและอุปสรรคที่พบไปปรับปรุงและแก
ไขเพิ่มเติมเนื้อหา ของคู่มือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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งานที่ได้รับมอบหมาย
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งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1

1

บทนำ
แนวคิ ด
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ
การประสานงานและให้ บ ริ การ สนั บ สนุ น ส่ งเสริม ให้ กลุ่ มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา สามารถบริ ห ารจั ดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่ส ถานศึกษาเพื่ อ ให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุ โ ขทัย เขต ๒ และสถานศึกษาเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบข่ำย/ภำรกิ จ
1. งำนช่วยอำนวยกำร
1.1 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. งำนกำรจัดระบบบริ หำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
2.1 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งำนสวัสดิ กำรสวัสดิ ภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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นายเอกราช เดสูงเนิน ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตาแหน่ง เลขที่ อ 4
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานช่วยอานวยการ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการภายในสานักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน
ดังนี้
3.1 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงาน
-งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-ควบคุมกาหนดการปฏิบัติงาน กาหนดการ ประชุม และกาหนดนัดหมายของ
ผู้อานวยการ
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สามารถตรวจสอบ และรายงานกาหนดการต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและกาลังคน
-งานเชิญผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมในฐานะกรรมการหรือ
อนุกรรมการในคณะต่าง ๆ ที่มิใช่งานของกลุ่มใดโดยเฉพาะ
-ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
-ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการ ดังนี้
1) การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
2) การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
3) การเตรียมพาหนะ บัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
3.2 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษา
-สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
-สวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
-การดาเนินการเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
-การรับรองเงินเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 งานระบบควบคุมภายใน
3.4 ปฏิบัติงานแทน นางสนอง ผาดโผน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือ ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในกรณีที่มีงานจาเป็นเร่งด่วน
3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
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งานช่วยอํานวยการ
1. ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒
2. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานงานและสนั บ สนุ น การบริห ารจัดการของผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาดาเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและประสานงาน
ให้ ถูกต้องเรี ย บร้ อยก่ อนน าเสนอผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทัย เขต ๒
พิจารณาสั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่ งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
4.1.1 ในกรณี เ ลขานุ ก ารของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต ๒
ลงทะเบียนรับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการทั่วไป (หนังสือภายนอก) และ
หน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ (หนังสือภายใน)
4.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งการตรวจสอบและการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลาดับความสาคัญของงานในเบื้องต้นก่อนนาเสนอผู้บริหาร
4.3 เลขานุการนาเสนอเอกสารต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต
๒ เพื่อพิจารณาสั่งการ
4.4 ส่งหนังสือคืนหน่วยงาน/กลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามคาสั่งต่อไป
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
รับเอกสาร

เลขานุการของ ผอ.สานักงานเขตฯ
- รับเอกสาร
- วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น
- ปฏิบัติงานตามทีผ่ ู้บริหารมอบหมาย

หนังสือจากหน่วยงาน
หนังสือภายในหน่วยงาน

ผอ.กลุ่ม
- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุง แก้ไข

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้ อง

เสนอ
พิจารณา

ผอ.สพป.สท.2
พิจารณา ลงนาม
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งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ชื่องำน : งำนกำรควบคุมภำยใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้ องกัน และแก้ ไ ขปัญหาความเสี่ ย งที่เ กิด ขึ้นจากการด าเนิน งานตามภารกิ จ ของ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต ๒ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ค วามโปร่ ง ใสและมี
ประสิทธิภาพทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลด
ความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับ
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันต่อเวลา
และเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
4. ขัน้ ตอนกำรปฏิ บตั ิ งำน
4.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน
4.3 กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒
4.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
4.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การดาเนินงานตามภารกิจของงาน
4.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
4.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุงให้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
4.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามระยะที่กาหนด
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป.สท.2
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางระบบ
การควบคุมภายใน
วางระบบการควบคุมภายใน

แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและ
จัดทามาตรฐานการคบคุมภายใน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป.สท.2

กาหนดมาตรการในการป้องกัน
ความเสีย่ งและระบบการควบคุม
ภายใน

กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับ
ความเสีย่ ง

บุคลากรทุกระดับนามาตรการใน
การป้องกันความเสีย่ งไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ดาเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในทีไ่ ด้จัดวางระบบไว้

ติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินงาน
การควบคุมภายในและปรับปรุงตาม
แผนการควบคุมให้เหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

สรุปและรายงานผล
การควบคุมภายใน ให้ สพฐ.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

6. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. เอกสำร/ หลักฐำนอ้ำงอิ ง
7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7.2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
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งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน มีหลักประกันได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
รวมถึงที่ได้ทาข้อตกลงกับหน่วยงานต่าง ๆ
4.2 วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้
สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
4.3 แต่งแต่งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละโครงการ
4.4 ประสานการดาเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.5 ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
4.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการใน
แต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547
4.7 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ / แนวปฏิบตั ิใน
การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ด้านต่าง ๆ
วางแผนการดาเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การจัดสวัสดิการประเภท
ต่าง ๆ

ไม่เห็นชอบ
เสนอ ผอ.สพป.สท.2
พิจารณา

ดาเนินงานในการจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ประเภทต่าง ๆ ทุกขั้นตอน

ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/เงือ่ นไขเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ

6. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบขอรับบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
7. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
7.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
7.2 ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง

