
คู่มือ 
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 
 

 

 

 



ค าน า 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ .ศ .  2545 หมวด  5  มาตรา  39 และพระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) มาตรา 8 มาตรา 34 วรรค
สอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 225 เขต 
และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

   คู่มือปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ฉบับนี้  
มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของกลุ่มงานท้ัง 6 กลุ่ม 1 หน่วย 
ประกอบด้วย กลุ่มอ านวยการ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 
และหน่วยตรวจสอบภายใน  

 

     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 เร่ือง          หน้า 

 กลุม่อ านวยการ           1 
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์         22 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล           66 
 กลุ่มนโยบายและแผน           102 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          122 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการการจัดการศึกษา      150 
 หน่วยตรวจสอบภายใน           170 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
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กลุ่มอ านวยการ 
 
แนวคิด 

งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า 
 ๓. เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ 
เขต พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดต่อสาธารณชน ก่อให้ เกิดความรู้  ความเข้า ใจ  
การด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ๑.๑  งานธุรการ 
   ๑.๑.๑ งานสารบรรณ 
   ๑.๑.๒ การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
   ๑.๑.๓ การมอบหมายหน้าที่การงาน 
   ๑.๑.๔ งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑.๑.๕ การประชุมภายในส านักงาน 
  ๑.๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓  งานยานพาหนะ 
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  ๑.๔  งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
   ๑.๔.๑ การจัดระบบบริหาร 
   ๑.๔.๒ การพัฒนาองค์กร 
   ๑.๔.๓ การจัดท าระเบียบและประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๑.๔.๔ การตรวจสอบกลั่นกรองงาน 
   ๑.๔.๕ การมอบอ านาจของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 
   ๑.๔.๖ การควบคุมภายใน 
 ๒. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๑  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
   ๒.๑.๑ การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 
   ๒.๑.๒ การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 
  ๒.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
  ๒.๓  งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. กลุ่มงานประสานงาน 
  ๓.๑ งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๒ งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
  ๓.๓ งานการประสานงานเกีย่วกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ  ต่าง ๆ  
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แผนภูมิแสดงขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานการสรา้งเครอืข่ายการประชาสมัพนัธ ์
 งานเผยแพรข่อ้มลู  ขา่วสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 งานบรกิารดา้นขอ้มลูขา่วสาร 

 

 งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 งานการประสานการ ใชท้รพัยากรของ หน่วยงาน 
 งานการประสานงานเกี่ยวกบัการสรรหากรรมการและ

อนุกรรมการในระดบัต่าง ๆ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มงาน
บริหารทัว่ไป 

กลุ่มงาน
ประสานงาน 

กลุ่มงาน 
ประชาสมัพนั

ธ ์

กลุ่มงาน 
บริหาร 

การเงินและ
สินทรพัย ์

 งานธุรการ 
 งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
 งานยานพาหนะ 
 งานจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร 
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งานสารบรรณ 

การรบั - ส่งงานในหน้าทีร่าชการ 

การมอบหมายหน้าทีก่ารงาน 

การประชุมภายในส านกังาน 

งานเลขานุการผูบ้รหิารส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา 

การตรวจสอบกลัน่กรองงาน 

การมอบอ านาจของผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาฯ 

การจดัท าระเบยีบและประกาศส านกังานเขตพืน้ที ่
การศกึษา 

การจดัระบบบรหิาร 

การควบคุมภายใน 

งานธรุการ 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

งานอาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดล้อม 

 งานยานพาหนะ 

งานจดัระบบบริหารและพฒันา
องคก์ร 

การพฒันาองคก์ร 
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๑.๑  งานธุรการ 
       ๑.๑.๑  งานสารบรรณ 

           (๑) การรับ – ส่งหนังสือราชการ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. วิ เคราะห์ โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 

 ๒. ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ โดยน าระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 
 ๓.  จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ตามระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

 ๔.  รับ - ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 
 ๕.  ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลด
ก าลังคน มีหลักฐานการด าเนินงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถจ าแนกตามความเร่งด่วน และชั้น
ความลับ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระ เบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย ง านสารบรรณ พ .ศ .๒๕๒๖ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

  (๒) การจัดท าหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ  
  ๒. ออกแบบหนังสือราชการให้หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ให้ เป็น 
แนวเดียวกัน โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ด าเนินงาน 
  ๓. วิเคราะห์สภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์และการ
ส าเนาหนังสือ 
  ๔. ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสือให้เหมาะสมกับสภาพของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า  โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มาใช้ด าเนินงาน 
   ๕. จัดบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการพิมพ์และการส าเนาหนังสือตามระบบที่ก าหนด 
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   ๖.  พิจารณาหาบุคคลภายนอกรับด าเนินการในบางงานตามความเหมาะสมใน
ลักษณะการจ้างท างานเพ่ือลดอัตราก าลังบุคลากร ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ
การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
   ๗. ประเมินระบบงานพิมพ์และส าเนาหนังสือและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การพิมพ์และจัดท าส าเนา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดวัสดุอุปกรณ์  
เครื่องใช้ในส านักงานได้รับการดูแลรักษาพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                     ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

 (๓) การเก็บหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๒. ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ – ส่ง การยืม
และการท าลายหนังสือราชการ และเหมาะสมกับสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน
ครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่ก าหนดในระเบียบงานสารบรรณ  โดยน าระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มาใช้ด าเนินงาน 

  ๓.  จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับ 
การปฏิบัติงานตามระบบการจัดเก็บหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

  ๔.  ด าเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่ก าหนด  
  ๕.  ประเมินผลการด าเนินงานจัดเก็บหนังสือเป็นระยะ  ๆและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
               ๑. การจัดเก็บรักษาหนังสือเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. การจัดเก็บหนังสือเป็นระบบที่ทันสมัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหา
เรื่องภายในเวลาที่รวดเร็ว 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 (๔) การให้ยืมหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
              ๑.  ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระบบการรับ–ส่ง และ
การเก็บหนังสือราชการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
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  ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  
  ๔. น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือราชการ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีระบบการให้ยืมหนังสือที่มีความสะดวกในการให้ยืม สามารถติดตามและเก็บรักษา

หนังสือได้อย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 (๕) การท าลายหนังสือราชการ 

           ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
              ๑. ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ด าเนินการส ารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บ
จากฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒. จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอคณะกรรมการท าลายหนังสือของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๓. ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือประเภทที่ได้ขอท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติไว้แล้ว 
  ๔.  ด าเนินการท าลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  มีการท าลายหนังสือที่หมดอายุการเก็บทุกปี การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

  กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว.๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
เรื่อง ค าอธิบายประกอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 ๑.๑.๒ การรับ–ส่งงานในหน้าที่ราชการ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
  ๒. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งงานด าเนินการเป็นกลุ่ม
งานตามท่ีรับผิดชอบ 
  ๓. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 
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  ๔. เก็บเป็นหลักฐานการรับ–ส่งงานในหน้าที่พร้อมทั้งมอบให้ผู้รับ–ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ ๑ ชุด 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การรับ-ส่งงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบได้ว่ามีงานอะไรบ้างที่
ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 ๑.๑.๓ การมอบหมายหน้าที่การงาน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะห์ภาระหน้าที่การงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและจากท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 
  ๒. ตรวจสอบต าแหน่ง มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และความถนัดของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
  ๓. ก าหนดภาระหน้ าที่ การงานของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาให้บุ คลากร 
รับผิดชอบปฏิบัติ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรตามความเหมาะสม 
  ๔. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน 
  ๕. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้บุคลากรใช้ปฏิบัติงาน 
  ๖.  จัดท ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมด้วยตัวชี้วัดของงาน 
  ๗.  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) 
  ๘.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๑.๑.๔ งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. น าโปรแกรมปฏิบัติการด้านเอกสารมาใช้ในการออกแบบบัญชีควบคุมก าหนดการ
ปฏิบัติงาน  ก าหนดการประชุม และก าหนดนัดหมายของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้สามารถตรวจสอบ และรายงานก าหนดการต่างๆ ของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและก าลังงาน 
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  ๒. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
   ๒.๑ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย 
   ๒.๒  การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
   ๒.๓  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
   ๒.๔ การเตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามท่ีนัดหมาย 
   ๒.๕  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.  ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดล าดับงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
  ๔.  ติดต่อประสานการปฏิบัติงาน และนัดหมาย กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกส านักงาน ตามที่ผู้บริหารส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การปฏิบัติงานของผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามก าหนดที่นัดหมาย 

 ๑.๑.๕ การประชุมภายในส านักงาน 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
  ๑.  วิเคราะห์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดแผนการประชุม แจ้งให้
หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ 
  ๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวบรวม 
เรื่องท่ีจะน าเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดท าเอกสารการประชุม 
  ๓.  ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
  ๔.  ประสานงานการจั ดสถานที่ ประชุ ม การเตรี ยมสื่ อ อุ ปกรณ์  ส าหรั บใช้ ใน 
การประชุม การเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ส าหรับรับรองผู้มาประชุมและการเตรียมการอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมแจ้ ง ให้ผู้ เกี่ ยวข้องทราบ 
ผลการประชุมและด าเนินการตามมติท่ีประชุม 
  ๖. ประสานงาน  ติ ดตามรวบรวมผลการปฏิบั ติ ง านตามมติที่ ป ระชุ ม เสนอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  ๗. ประเมินผลการด าเนินงานจัดประชุม สรุปผล น าไปใช้ปรับปรุงการจัดประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สามารถด า เนินการประชุมตามปฏิทินการประชุม การประชุมด า เนินไปด้วย 
ความเรียบร้อย และมติของที่ประชุมน าไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผล 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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๑.๒ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. พิจารณาก าหนดรูปแบบและรายการการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือการจัดสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดและหลักความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและของทางราชการ 
 ๓. ด าเนินการจัดหางบประมาณจากทางราชการหรือเงินนอกงบประมาณราชการมาใช้ในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 ๔.  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือจัดสภาพแวดล้อมตามรูปแบบที่ก าหนด 
 ๕. จัดบุ คลากรรั บผิดชอบการบ า รุ งรั กษา  การรั กษาความสะอาด และการรั กษา 
ความปลอดภัย หรือพิจารณาจ้างภาคเอกชนมาด าเนินการแทน 
 ๖. จัดให้มีการบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเอกชนที่รับผิดชอบด าเนินงานตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบราชการ 
 ๗. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อาคารสถานที่ จัดท าแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
 ๘.  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน อาคารสถานได้รับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. การใช้อาคารสถานที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
   ๓. มีการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  

๑.๓ งานยานพาหนะ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. วิเคราะห์ ภารกิจและแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกภารกิจที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้พาหนะน าไปจัดหมวดหมู่ 
 ๒. ร่วมกับหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวางแผนการใช้ยานพาหนะส่วนกลางเป็นรายเดือน 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การตรวจ
สภาพ การซ่อมบ ารุงรักษาและการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 ๔.  ศึกษาสภาพทั่วไป และก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะให้เกิดความปลอดภัย 
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 ๕ . ขออนุญาตน าพาหนะไปเก็บรักษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในกรณีที่ 
ไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาได้ หรือเก็บได้แต่ไม่มีความปลอดภัย 
 ๖. ประเมินแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะการขออนุมัติ  
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง การตรวจสภาพ การซ่อมบ ารุงรักษา การเก็บรักษา และการรายงานการใช้พาหนะน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ยานพาหนะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสภาพดีพร้อมส าหรับการใช้งาน สามารถให้บริการ
แ ก่ ห น่ ว ย ง า น ใ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ต ร ง ต า ม แ ผ น ที่ ก า ห น ด ไ ว้  มี ก า ร ใ ช้ 
ยานพาหนะเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า     

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๔  งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ๑.๔.๑   การจัดระบบบริหาร 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. วิเคราะห์ วิจัย  ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ
งาน คุณภาพงาน และ สภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  พิจารณาออกแบบจัดระบบการท างาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและ
การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วน
ราชการเป็นกลุ่มงานภายในกลุ่มภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔.  ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๕.  ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผู้ มาติดต่อราชการและใช้บริการของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาได้ รั บ 
ความสะดวกและพึงพอใจ 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

 ๑.๔.๒   การพัฒนาองค์กร 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.   ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงาน สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  ก าหนดแนวทางพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุม โครงสร้าง บุคคล กลยุทธ์ และเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.   ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติ งานตาม
โครงสร้าง กลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่ก าหนด โดยเฉพาะความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการ 
  ๔.   ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ๕.  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
บุคลากรได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานได้ตามความถนัดมีการก าหนดกลยุทธ์ ไป 
สู่ความส าเร็จ และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๔.๓  การจัดท าระเบียบและประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา  วิเคราะห์กฎหมาย และภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมด าเนินการร่างระเบียบและประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับใช้ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
  ๓.  น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๔.  แจ้งระเบียบและประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระเบียบและประกาศส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑.๔.๔  การตรวจสอบกลั่นกรองงาน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดการตรวจสอบกลั่นกรองงานที่ สัม พันธ์กับการมอบหมายงานและ 
การตัดสินใจสั่งการ คือ 
   ๑.๑ งานที่เป็นหลัก หรืองานยาก หรืองานส าคัญ หรืองานที่มีนิติสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นเจ้าของเรื่อง 
ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองงาน  ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 
   ๑.๒ งานที่เป็นงานรอง หรืองานที่มีความยากปานกลาง หรืองานสั่งตามมติ
คณะกรรมการ หรืองานเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับกลางเป็นเจ้าของ
เรื่อง ให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรองงาน มอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 
   ๑.๓ งานที่เป็นงานประจ า หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติม การแจ้งผลหรือการส่งเอกสาร
ให้บุคคลภายนอกมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับต้นเป็นเจ้าของเรื่อง ไม่ต้องมีผู้ตรวจสอบกลั่นกรอง
งาน มอบอ านาจให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 

  ๑.๔ การเสนองานของหน่วยงานขึ้นตรง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ 
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงตรวจสอบกลั่นกรองงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จั ด ระบบสิ่ ง อ านวยความสะดวก ในการตรวจสอบกลั่ น กรอง ง าน  เ ช่ น  
ฐานข้อมูลกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่แทนกัน คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของบุคลากร เป็นต้น 
  ๓.  ประเมินผลการตรวจสอบกลั่นกรองงานเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  งานที่ปฏิบัติได้รับการกลั่นกรองตามระดับความยากง่าย มีผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ ท าให้
งานมีความถูกต้อง รวดเร็ว การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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 ๑.๔.๕ การมอบอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  จัดกลุ่มภารกิจและอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
   ๒.๑ ภารกิจที่ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรวินิจฉัยและ 
ตัดสินใจสั่งการด้วยตนเอง 
   ๒.๒ ภารกิจที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ลงไปในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการแทน 
  ๓.  จัดท าค าสั่ งมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทน 
  ๔. ก าหนดนโยบายและจัดประชุมชี้แจงผู้ ได้รับมอบอ านาจให้มีความรู้ความ 
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้มอบอ านาจ 
  ๕. วางระบบการติ ดตาม ตรวจสอบ และประ เมินผลการปฏิบัติ ง านตามที่ 
มอบอ านาจ เ พ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือและปรับปรุ งแก้ ไขการปฏิบัติ งานของผู้ ได้ รั บ 
มอบอ านาจให้มีประสิทธิภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การบริหารจัดการของส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาบรรลุผลส า เร็ จตาม 
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการมอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑.๔.๖ การควบคุมภายใน 
 ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 

  ๑. หน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 
  ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
  ๓. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของทุก
หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ น ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การด าเนินงานตามภารกิจ 
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  ๕. ประ เมินผลการด า เนิ นการควบคุมภายในตามมาตรการที่ ก าหนด และ 
ปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  

๒.  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

  

   

 

 

๒.๑  งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 ๒.๑.๑   การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส า รวจข้ อมู ล เ ครื อข่ ายประชาสั ม พันธ์ ภ ายนอก เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  ทั้ ง 

สื่อมวลชน สื่อพ้ืนบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ 
วารสาร นิตยสารและผู้ผลิตสื่ออ่ืน ๆ 

 ๒. จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้นักประชาสัมพันธ์และสถานศึกษา
ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
  ๓. ก าหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  ๔.   ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ  การประสานงาน  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

งานเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของ
หน่วยงานต่อสาธารณชน 

งานบรกิารดา้นขอ้มลู 
ขา่วสาร 

กลุ่มงาน 
ประชาสมัพนัธ์ 

งานการสรา้ง 
เครอืขา่ยการ
ประชาสมัพนัธ ์

การสรา้งเครอืข่าย 
ภายนอกองคก์ร 

การสรา้งเครอืข่าย 
ภายในองคก์ร 
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  ๕. สร้ า งกิ จกร รม เส ริ มการประชาสั ม พันธ์  โ ดยยึ ดหลั กการมี ส่ วนร่ ว มของ 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๖. ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และปรับปรุงรูปแบบ
การติดต่อประสานงานเป็นระยะ ๆ 

 ๒.๑.๒ การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดให้มีเครือข่าย การประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษา 
  ๒. จัดท าทะเบียนบุคลากรผู้ รั บผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภายในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าไปใช้ประสานการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานเ พ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ 
  ๓. พัฒนาบุคลากรผู้ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ มงานในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
สถานศึกษา 
  ๔. สร้ า งกิ จกร รม เส ริ มการประชาสั ม พันธ์  โ ดยยึ ดหลั กการมี ส่ วนร่ ว มของ 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๕. จัดตั้งศูนย์ Hotline ส าหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ
บุคคลทั่วไป 
  ๖. ตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุง
รูปแบบการประสานงานเป็นระยะ ๆ 

๒.๒  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ วางแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 
วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
เชิงรับ 
   ๒. ผลิตข้อมูล ข่าวสาร บทความ และรายการวิทยุโทรทัศน์ ตามความเหมาะสม 
 ๓. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
 ๔. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์เพ่ือทราบถึงผลที่ได้รับ น าไปใช้เป็นข้อมูลด าเนินการ
ปรับปรุง  พัฒนาและวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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๒.๓  งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดระบบข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เชื่อมโยง เพ่ือให้บริการต่อ
สาธารณชนกับสถานศึกษาและส่วนกลาง 
 ๒.  จัดระบบให้บริ การข้ อมูลข่ าวสารและผลงานของส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา  
สถานศึกษา ในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page และจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ รวมทั้ง
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๓.  จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์  
 ๔.  ให้บริการ ข้อมูล  ข่าวสาร  เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 ๕. ตรวจสอบประเมินผลระบบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการข้ อมูลข่าวสาร น าผล 
การตรวจสอบและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การประชาสัมพันธ์  ข้ อมูลข่ าวสารและผลงานของส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ 
สถานศึกษาด าเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ   พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๓. กลุ่มงานประสานงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน 
ประสานงาน 

งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานฯ 

งานการประสานการใชท้รพัยากรของหน่วยงาน 

งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการในระดบัต่าง ๆ 
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 ๓.๑ งานประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาส ารวจและก าหนดภารกิจทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ จะต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้ งด้ านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานและ 
องค์กรต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้องและประสานการด าเนินงานร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและ 
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ก าหนดรู ปแบบ  ภารกิ จ  ขั้ น ตอน  วิ ธี ก า ร  ตลอดจน เทคนิ คต่ า ง  ๆ  ในการ 
ประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
  ๔. จั ด เ ต รี ย ม เอกสา รสื่ อ เ ค รื่ อ งมื อช่ อ งทา งกา รประสานงาน ให้ มี ค ว ามพร้ อม 
เอ้ือประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน 
  ๕. สร้ า ง เครื อข่ า ยการประสานงานระหว่ างหน่ วยงานทั้ งภาย ในและภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. ก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงาน ตามภารกิจอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๗. ก าหนดวิธีการตรวจสอบ ติดตาม การประสานงานกับเครือข่ายการประสานงาน  
ที่ก าหนดโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
  ๘. ประเมินเครือข่ายและรูปแบบการประสานงาน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ  แ ล ะ พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า มพร้ อ ม ใ น ก า ร ป ร ะส า น ง า น กั บบุ ค ค ล  
องค์คณะบุคคล องค์กรและหน่วยงานอื่นเป็นระยะๆ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งในการด าเนินงาน
และการจั ดกิ จกรรมมี ค วามราบรื่ น  สร้ า งความ เข้ า ใจ ในการปฏิบั ติ ง านร่ วมกั น  
งานบรรลุเป้าหมาย ทุกฝ่ายพึงพอใจและให้ความร่วมมือ 

 ๓.๒  งานการประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 

         ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดภารกิจความต้องการการอ านวยการใช้ทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จ าแนกภารกิจการอ านวยการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานออกเป็นด้านต่าง  ๆเป็นหมวดหมู่ 
  ๓. ก าหนดแนวทาง การใช้ทรัพยากรให้คลอบคลุมภารกิจและความต้องการของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ก าหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบในการวางแผนด าเนินการและระดมการใช้
ทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๕. ประสานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการ
ปร ะส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ บุ ค ค ล  ชุ ม ช น  อ งค์ ก ร เ อ ก ชน  อ ง ค์ ก รป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
หน่วยงาน สถานประกอบการ ต่างๆ และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาร่วมกัน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการอ านวยการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. สามารถระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดบริการและได้รับการสนับสนุนจาก 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  ๓.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีทรัพยากรการศึกษาที่เหมาะสมเพียงพอและใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า 
 
 ๓.๓ งานการประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ ต่าง ๆ 

  ๓.๓.1 การสรรหาคณะกรรมการข้ า ร าชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา  
(ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษากฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการสรรหาคณะกรรมการต่าง  ๆให้ชัดเจน 
 ๒. วิ เคราะห์ภารกิจ การด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งด้าน 
การประสานงานและการก าหนดภารกิจตามกฎหมาย 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้อง คลอบคลุมภารกิจ 
 ๔. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานทุกขั้นตอนแก่ผู้รับผิดชอบในการสรรหา 
 ๕. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์การด าเนินการสรรหาให้ครบถ้วน 
 ๖. ก าหนดสถานที่  วัน เวลา และคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจน 
การสร้างความเข้าใจต่อผู้มีสิทธิและผู้มาใช้สิทธิในการสรรหากรณีที่ต้องเลือกตั้งให้ชัดเจน 
 ๗. ก าหนดการรายงานผล การประกาศรายชื่อตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๘.  ด าเนินการสรรหา ประกาศรายชื่อและรายงานผลตามขั้นตอนการด าเนินการ 
 ๙. จั ดท าประวั ติ คณะอนุ กรรมการที่ ไ ด้ รั บการสรรหา เ พ่ื อการ เ ผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   การด าเนินการสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องรวดเร็ว ตามที่กฎหมายก าหนดได้ คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มบริหารการเงนิ
และสินทรัพย์ 
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กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

แนวคิด 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงบประมาณ ที่เกี่ยวกับงานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ และ
บริหารงานสินทรัพย์ ให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งการด าเนินการของการบริหารงานแต่ละด้าน
จะมีแนวปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินการต่างๆที่กล่าวข้างต้นจะต้องมี
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่เก่ียวข้องโดยตรง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ให้บริการ 
สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดระบบบริหารงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการการศึกษาของ

สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน การเบิกจ่ายเงิน ของสถานศึกษาให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้   
 3. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สถานศึกษา  

ขอบข่าย/ภารกิจ  
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  1. งานบริหารการเงิน 
   1.๑ การรับเงิน 
   ๑.๒ การเบิกเงิน 
   ๑.๓ การเก็บรักษาเงิน 
   ๑.๔ การจ่ายเงิน 
   ๑.๕ การน าเงินส่งคลัง 
   ๑.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  2. งานบริหารบัญชี 
   ๒.๑ การตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ   
   ๒.๒  การจัดท ากระดาษท าการ 
   ๒.๓  การบันทึกเปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   ๒.๔  การบันทึกบัญชีประจ าวัน 
   ๒.๕  การสรุปรายการบันทึกบัญชี 
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   ๔.๒.๖ การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   ๒.6  การปิดบัญชี 
   ๒.7  การตรวจสอบ 
   ๒.8  การแก้ไขข้อผิดพลาด 
     ๒.9   การรายงานการเงิน    
  ๓.    งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  ๓.๑   การซื้อ/จ้างและการจัดหาพัสดุวิธีอ่ืน 
   ๓.๒  การควบคุมพัสดุ 
  ๓.๓   การด าเนินงานที่ราชพัสดุ 
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 กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรพัย ์

การจ่ายเงนิ 

การเกบ็รกัษาเงนิ 

การเบกิเงนิ 

การรบัเงนิ 

งานบรหิารพสัดุและสนิทรพัย ์

การกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปี 

การน าเงนิส่งคลงั 

การบนัทกึบญัชปีระจ าวนั 

การบนัทกึเปิดบญัชเีกณฑค์งคา้ง 

การจดัท ากระดาษท าการ 

การตัง้ยอดบญัชรีะหว่างปีงบประมาณ 

การปิดบญัช ี

การปรบัปรุงบญัชเีมือ่สิน้ปีงบประมาณ 

การสรุปรายการบนัทกึบญัช ี

การด าเนินงานทีร่าชพสัดุ 

การควบคุมพสัด ุ

การซื้อ/จา้งและ 
การจดัหาพสัดุวธิอีื่น 

การรายงานการเงนิ 

การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

การตรวจสอบ 

งานบรหิารการเงนิ งานบรหิารบญัช ี
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 ๑. งานบริหารการเงิน 
  ๑.๑ การรับเงิน 

   (๑) การรับเงินทั่วไป 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ออกใบ เสร็ จ รั บ เ งิ น เมื่ อ ได้ รั บ เ งิ นสด  หรื อ ได้ รั บแจ้ งการ โอน เ งิ น 
เข้าบัญชีธนาคาร  โดยระบุในใบเสร็จรับเงินว่าจะเป็นเงินประเภทใด  กรณีที่ได้รับเงินเป็นเช็คหรือ  
ดร๊าฟท์ใหไ้ปขึ้นเงินกับธนาคารก่อนจึงออกใบเสร็จรับเงิน 
 ๒. กรณีใบเสร็จฉบับใดเขียนผิดให้เขียนค าว่า “เลิกใช้หรือยกเลิก” 
 ๓. สรุปการรับเงินโดยสลักหลังใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่ารับเงินตั้งแต่
ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี  ถึงเลขที่  จ านวนกี่ฉบับ  เป็นเงินเท่าใด เมื่อสิ้นเวลารับเงิน 
 ๔. จั ดท า ร า ย ง าน เ งิ น ค ง เ หลื อปร ะจ า วั น  โ ดยแยกประ เภท เ งิ น ว่ า 
เป็นประเภทใด  จ านวนเท่าใด 
 ๕. มอบเงินสดให้คณะกรรมการ เก็บรักษา เงินพร้อมลงลาย มือชื่ อใน 
สมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
 ๖. มอบใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี  เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและ
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๗. เสนอสมุดรายงานคงเหลือประจ าวันต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 (๒) การรับเงินจากคลังจังหวัด 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. รับเอกสารการรับเงิน (คู่ฉบับฎีกา หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) 
   ๒. บันทึกการรับเงินในสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลังพร้อมวันที่ที่รับเงิน 
   ๓. เสนอสมุดคู่มือ เบิก เงินจากคลั งพร้อมส า เนาฎีกา น า เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานเพื่อทราบและลงลายมือชื่อรับทราบในสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลัง 
   ๔. บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
   ๕. มอบส าเนาคู่ฉบับฎีกาให้กับเจ้าหน้าที่บัญชีเพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและ
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การรับเงินถูกต้องและเป็นระบบ 
  ๒. การเก็บรักษาเงินตรงตามก าหนดเวลา 
  ๓. การด าเนินการทางบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระ เบี ยบการ เก็ บ รั กษา เ งิ นและการน า เ งิ นส่ ง คลั ง ของส่ วนร าชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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  ๑.๒  การเบิกเงิน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. ส่งสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลังที่ผู้ เบิก ผู้ เบิกแทนลงลายมือชื่อพร้อมส่งบัตร 
ตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิก  และผู้เบิกแทน  จ านวน  ๒  ชุด  เมื่อคลังจังหวัดด าเนินการเสร็จและส่งคืนแล้ว
ให้ใช้สมุดคู่มือเบิกเงินจากคลังในการวางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังต่อไป 
  ๒. ตรวจสอบหลั กฐานการขอเบิ ก ให้ ถู กต้ องตามกฎหมายและระ เบี ยบ 
ที่เก่ียวข้องก าหนด  
  ๓. ตรวจสอบเงินประจ างวด (ส าหรับงบประมาณที่มีเงินประจ างวด ) หรือ 
เงินนอกงบประมาณท่ีน าฝากคลังจังหวัดว่ามีพอกับจ านวนที่ขอเบิกหรือไม่ 
  ๔. เสนอรายการที่ขอเบิกพร้อมแสดงยอดคงเหลือของงบประมาณให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ๕. จัดท ารายละเอียดแนบฎีกา 
  ๖.  เสนอสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลัง ฎีกา พร้อมรายละเอียด ต่อผู้มีอ านาจลงนาม 
  ๗. วางฎีกาเบิกเงินต่อคลังจังหวัด 
  ๘. กรณีการเบิกเงินที่ ต้องจ่ ายในวันสิ้ น เดือนให้วางฎีกาภายในวันที่  ๑๕  
ของเดือน แต่ถ้าวางจ่ายเงินผ่านธนาคารให้วางฎีกาภายในวันที่  ๑๓  ของเดือน 
  ๙. จัดเก็บสมุดคู่มือเบิกเงินจากคลังให้เก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   การเบิกเงินถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นไปตามก าหนดเวลา 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง  พ.ศ. ๒๕๒๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๒. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๓. ระเบียบว่าด้วยการใช้สมุดคู่มือวางฎีกา  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

  ๑.๓  การเก็บรักษาเงิน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ตั้งตู้นิรภัยไว้ในที่ที่ปลอดภัยในส านักงาน 
 ๒. น ากุญแจอีก ๑ ส ารับ  ฝากคลังจังหวัดในลักษณะหีบห่อ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง
ระดับ ๒  ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๓ คน  และมอบหมายให้ถือกุญแจคนละดอก 
 ๔. คณะกรรมการรับเงินจากเจ้าหน้าที่การเงิน  ตรวจสอบจ านวนเงิน  ลงชื่อในสมุด
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  น าเงินเข้าเก็บในตู้นิรภัย 
 ๕. คณะกรรมการลงลายมือชื่อบนกระดาษประทับตราครั่งไว้ที่บนเชือกที่พันตู้นิรภัย 
 ๖. คณะกรรมการเก็ บรั กษาเงิ นส่ งเงิ นให้ กั บเจ้ าหน้ าที่ การเงิ น เพ่ื อจ่ ายหรื อ 
น าส่งในวันท าการถัดไปโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
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    ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. เก็บรักษาเงินไว้ในที่ปลอดภัย 
 ๒. การเก็บรักษาเงินเป็นระบบ  ถูกต้องตามระเบียบ  ตรวจสอบได้ง่าย 

    ระเบียบ  กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม   

 ๑.๔ การจ่ายเงิน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้โดยตรงหรือจ่ายผ่านธนาคารตามค าร้องขอ 
  ๒. จ่ายเงิน (ทุกประเภท) ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว โดยผ่านธนาคาร 
  ๓. จ่ายเงินที่เป็นเงินสดที่มีเงินต่ ากว่า  ๒,๐๐๐ บาท หรือเช็คในกรณีท่ีจ่ายเป็นครั้งคราว 
  ๔. การจ่ายเงินด้วยเช็คให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ จ่ายให้กับเจ้าหนี้ในกรณีซื้อหรือเช่าทรัพย์สินหรือจ้างท าของ ให้ออกเช็คสั่ง
จ่ายในนามของเจ้าหนี้  ขีดฆ่าค าว่า ”หรือตามสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 
   ๔.๒ การจ่ ายเงินให้แก่ เจ้ าหนี้นอกจากกรณีตามข้อ ๔ .๑ ให้ออกเช็ค 
สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้   ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ”  “หรือตามสั่ง” ออก  จะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 
   ๔.๓ ในกรณีสั่งจ่ายเงิน เพ่ือขอรับเงินสดมาจ่ายให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนาม
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และขีดฆ่าค าว่า “ตามสั่ง” หรือ “ผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 
   ๔.๔ กรณีผู้ขายหรือผู้รับจ้างขายงานให้กับสถาบันการเงิน โดยสถาบัน 
การ เงินแจ้ ง ให้หั วหน้ าส่ วนราชการให้สั่ งจ่ ายในนามของสถาบันการ เงิน  โดยขีดฆ่าค าว่ า  
“หรือตามค าสั่ง” “หรือผู้ถือ” ออก 
  ๕. จัดท าทะเบียนคุมเช็ค ไว้ เป็นหลักฐาน โดยมีผู้ มี อ านาจสั่ งจ่ ายลงนาม 
ทุกฉบับและผู้รับลงลายมือชื่อรับพร้อมก ากับวัน  เดือน  ปี ที่รับเช็ค 
  ๖. เรียกหลักฐานการจ่าย ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน ถ้าหลักฐานการจ่ายที่เป็น 
ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยจะต้องมีรายการ  ดังนี้ 
   ๖.๑ ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 
   ๖.๒ วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
   ๖.๓ รายการแสดงการรับเงินระบุว่าค่าอะไร 
   ๖.๔ จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
   ๖.๕ ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
  ๗. ประทับตราจ่ายเงินแล้ว  ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  ลงวัน  เดือน  ปี 
ที่จ่ายพร้อมทั้งมีชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
  ๘. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ ายโดยให้ เลขที่ ตามระบบบัญชี เกณฑ์ 
คงค้างตลอดปีงบประมาณ 
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  ๙. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภทให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี เพ่ือท าการบันทึก
รายการทางบัญชี   ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การจ่ ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
  ๒. การด าเนินงานทางบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

  กฎหมาย ระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบการรักษาเงินการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของส่วนราชการ พ .ศ. ๒๕๒๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่   กค. ๐๕๓๐.๑/ ว.๑๔๓  ลงวันที่  ๒๒  
ธันวาคม  ๒๕๔๓  เรื่องการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ให้ผ่านธนาคาร 

  ๑.๕  การน าเงินส่งคลัง 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เงินที่อยู่ ในความรับผิดชอบทั้งที่ เป็นเงินสด  และหรือเช็ค  ให้น าส่งหรือ 
น าฝากคลังภายในก าหนด  ดังนี้ 
  ๑.๑ เช็ค ให้น าส่งหรือน าฝากในวันที่ได้รับเช็ค หรืออย่างช้าภายในวันท าการถัดไป 
  ๑.๒ เงินรายได้แผ่นดิน  ให้น าส่งอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  แต่ถ้ามีเงิน 
เก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทให้น าส่งโดยด่วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๓ วันท าการถัดไป 
  ๑.๓ เงินเบิกเกินส่งคืน  หรือเงินเหลื่อมจ่ายปีเก่าส่งคืน  ให้น าส่งภายใน  ๑๕  
วันท าการนับจากวันรับเงินจากคลัง 
  ๑.๔ เงินนอกงบประมาณ  ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  แต่ส าหรับ
เงินที่เบิกจากคลังเพ่ือรอการจ่าย   ให้น าฝากคลังภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันรับเงินจากคลัง 
 ๒. แยกการน า เ งินส่ งคลั งตามชนิด เ งินที่ น าส่ ง  คือ  เ งินสด เช็คธนาคาร 
กรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  และเช็คธนาคารอ่ืนตามประเภทรายการที่น าส่ง  ได้แก่  รายได้ 
แผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณ  และเงินเบิกเกินส่งคืน  ตามระเบียบการน าเงินส่งคลัง 
 ๓.  จัดท าใบน าส่งหรือน าฝาก 
 ๔. จัดท าใบน าฝากเงิน (Pay – In) ตามแบบฟอร์มของธนาคารจ านวน   
๓ ฉบับ (ต้นฉบับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมส าเนา ๒ ฉบับ) เพ่ือฝากเงิน
เ ข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น  แ ย ก ต า ม ช นิ ด ที่ น า ส่ ง  โ ด ย ใ บ น า ฝ า ก เ งิ น   
๑ ชุด  ใช้ส าหรับการน าฝากเงินเข้าบัญชี  ๑  ประเภท  หรือหลายประเภทได้ 
 ๕. กรอกรหัสหน่วยงาน  และเลขที่ผู้น าส่ง (ซึ่งเป็นตัวเลข ๖ หลัก หลักที่ ๑  และ  
๒  หมายถึง  หน่วยงานที่น าส่งมีเพียงหน่วยงานเดียวในท้องที่นั้นให้ใช้เลข ๐ ตัวเลขที่  ๓ – ๖  เป็น
ล าดับที่  โดยเริ่มล าดับที่  ๐๐๐๑) 
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 ๖. ให้น าเงินสด/เช็คธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) /เช็คธนาคารอ่ืน  พร้อมใบ
น าฝากเงินใบน าส่งทั้งชุด  และทะเบียนรับเช็ค  (ถ้ามี)  มอบให้ธนาคารเพ่ือน าเข้าบัญชีเงินฝากของ
ส านักงานคลัง   แล้วรับส าเนาใบน าฝากเงิน  และใบน าส่งฉบับสีด าคืน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบและลงบัญชี 
 ๗. สรุปการน าเงินส่งคลังประจ าวัน พร้อมส่งหลักฐานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี
เพ่ือบันทึกรายการทางบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

    ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. การน าส่ง/น าฝากเงินเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 ๒. การด าเนินการทางบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๕๑๘ .๑/ว.๔๘  ลงวันที่ ๒๓ 
เมษายน  ๒๕๔๕  เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงิน  และการน าเงินส่งคลังแบบใหม่ระหว่าง
ส านักงานคลังกับส่วนราชการในภูมิภาค 

  ๑.๖  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี

 (๑) การขอกันเงินกรณีที่มีหนี้ผูกพัน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ในเดือนสิ งหาคมให้ตรวจสอบรายการที่ ก่อหนี้ ผู ก พันไว้ที่ มี วง เงิน 
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป  ว่ารายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
  ๒.  จัดท าใบขอกันเงิน โดยตรวจสอบ ดังนี้ 
         ๒.๑  การขอกันเงินจะกัน ได้ เป็น เวลา ๖ เดือนถ้ายั ง เบิ กจ่ ายเงิน 
ไม่ทันตามที่ขอกันเงินไว้  ให้ขยายเวลากันเงินได้อีก  ๖  เดือน 
   ๒.๒ การปฏิบัติในการขอกันเงินให้ดูวัน  เดือน  ปี  ที่สิ้นสุดสัญญา 
ถ้าสัญญาสิ้นสุดในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ให้ขอกันเงินได้ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ถ้าสัญญาสิ้นสุดเกินวันที่  
๓๑ มีนาคม  ให้ขอกันเงินถึงวันที่  ๓๑  และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่  ๓๐  กันยายน ใน
คราวเดียวกัน 
   ๒.๓ รายการใดที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพียงวันที่ ๓๑ มีนาคม แต่ไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยจัดท าแบบค าขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จ านวน  ๘  ชุด  พร้อมส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ขอกันเงินต่อคลังจังหวัดจนถึงวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ 
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  ๔. เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบขอกันเงิน ได้แก่  ส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงหรือ
เอกสารอื่นที่แสดงภาพแห่งหนี้ที่ผู้เบิกรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๕. จัดท ารายงานต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 (๒) การขอกันเงินกรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ตร ว จสอบ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ซื้ อ  จั ด จ้ า ง  เ ช่ า 
ทรัพย์สินที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ 
  ๒.  จัดท าใบขอกันเงิน 
  ๓.  ขอกันเงินต่อคลังจังหวัด ภายในวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ 
  ๔.  รายงานส่วนราชการเจ้าสังกัด  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. เงินงบประมาณไม่ตกหล่นจนเกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
  ๒. การขอกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว   
ถูกต้อง  ทันตามก าหนดเวลา 

  กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  พ.ศ.๒๕๒๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๒. งานบริหารการบัญชี 
 ๒.๑ การตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ มี ๒ วิธี คือ 
             (๑) การตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
                         ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เก็บยอดงบประมาณรายจ่ ายตามแผนงานและงบกลางจากบัญชี 
แยกประเภททั่วไปเดือนสุดท้ายก่อนการปิดบัญชี 

           ๒. เก็บยอดงบประมาณรายจ่ ายตามแผนงานและงบกลางจากบัญชี 
แยกประเภททั่วไปเดือนกันยายน 

           ๓.  ค านวณหาเงินงบประมาณ รายจ่ายตามแผน และรายจ่ายงบกลางปี 
ก่อนที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 (๒) การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
                           ขั้นตอนและการปฏิบัติ 
  ๑. เก็บยอดงบประมาณรายจ่ ายตามแผนงานและงบกลางจ ากบัญชี 
แยกประเภททั่วไปเดือนสุดท้ายที่ตั้งยอด (ถ้าจัดท าเดือนเมษายน เดือนสุดท้ายคือเดือนมีนาคม) 

             ๒. เก็บยอดงบประมาณรายจ่ ายตามแผนงานและงบกลางจากบัญชี 
แยกประเภททั่วไปเดือนกันยายน 
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              ๓.  ค านวณหาเงินงบประมาณ รายจ่ายตามแผน และรายจ่ายงบกลางปี 
ก่อนที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณปัจจุบัน 

 ๒.๒  การจัดท ากระดาษท าการ 

                      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. น ารายงานยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปเดือนสุดท้ายเป็นยอดตั้ง  
  ๒. ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ (ปรับจากหมวดรายจ่ายให้เป็นงบบุคลากร  
งบด าเนินงาน ฯลฯ และปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ค่าใช้สอยค่าสาธารณูปโภค) 
  ๓.  ยกยอดบัญชีรายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน าส่ งคลัง ที่จัดเก็บและ 
น าส่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ตั้งยอดท้ังจ านวน 
  ๔.  เงินนอกงบประมาณ 
   ๔.๑ เงินนอกงบประมาณที่ต้องจ่ายคืนให้ผู้มีสิทธิ์ เช่น เงินมัดจ าประกันสัญญา 
เงินรับฝาก โอนปิดบัญชีและตั้งยอดเป็นบัญชีทุน กับ บัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน 
   ๔.๒ เ งิ น นอก งบประมาณที่ ส า ม าร ถน า ไป ใ ช้ ใ น กา รด า เ นิ น ง าน ได้  
เงินนอกงบประมาณอ่ืน โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณอ่ืนเข้าบัญชีทุน 

  ๕. การตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ 
   ๕.๑ บัญชีวัสดุหรือบัญชีสินค้าคงเหลือ 

       ๕.๑.๑ ต ร ว จ นั บ จ า น ว น วั ส ดุ ห รื อ สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ แ ล ะห า มู ล ค่ า 
ราคาทุนของวัสดุและสินค้า 
         ๕.๑.๒ จั ดท า ใบส า คัญการล งบัญชี ทั่ ว ไประหว่ า งบัญชี วั ส ดุ ห รื อ 
สินค้าคงเหลือกับบัญชีทุน 
   ๕.๒ บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
         ๕.๒.๑ มูลค่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่มี
มูลค่าตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยด าเนินการใต้หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว.๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ส าหรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ มีราคาตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นบัญชีเป็นสินทรัพย์ 
         ๕.๒.๒ จั ดท า ใ บส า คั ญก า รล งบัญชี ทั่ ว ไ ป  ร ะหว่ า งบั ญชี อ า ค า ร  
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ กับ บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร  บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
บัญชีทุน 
  ๖. จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังปรับปรุงข้างต้น 
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 ๒.๓   การบันทึกเปิดบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

                   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
          ๑. บันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีประเภทสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 
          ๒.  บันทึกรายการด้านเครดิต ในบัญชีแยกประเภท ได้แก่บัญชีประเภทหนี้สิน ทุน รายได้ 

 ๒.๔  การบันทึกบัญชีประจ าวัน  

                  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
                       ๑. การรับเงินงบประมาณ 
                            ๑.๑  เมื่อส านักเบิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

๑.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
๑.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 

คู่ฉบับฎีกาเงินงบประมาณ ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
๑.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท (แล้วแต่ประเภทของงบประมาณ) 

   ๑.๒  กรณีท่ีมีการหักภาษีไว้หน้าฎีกา 
๑.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
๑.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐานใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
๑.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท                         
๑.๒.๔ บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 
   ๑.๓  กรณีท่ีมีการหักค่าปรับไว้หน้าฎีกา 

๑.๓.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
๑.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 

    ๑.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท                                  
๑.๓.๔ บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
๑.๓.๕ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
๑.๓.๖ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 

   ๑.๔  เมื่อถอนเงินสดจากธนาคาร 
    ๑.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑.๔.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ) 
                                  ๑.๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
   ๑.๕  เมื่อน าเงินงบประมาณที่เบิกมาแล้วส่งคืนคลัง 
    ๑.๕.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑.๕.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย) 
                                  ๑.๕.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท (ระบุประเภท) 
    ๑.๕.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
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    ๑.๕.๕ บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้นรายจ่ายงบกลาง) 
  ๒.  การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
   ๒.๑  กรณีได้รับเงินรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ 
    ๒.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๒.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๒.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 

  ๒.๒  กรณียังไม่ได้รับเงินค่าขายสินค้าหรือให้บริการ   
   ๒.๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
   ๒ .๒ .๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 

ทัว่ไป หนังสือแจ้งการให้บริการ) 
 ๒.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท  

   ๒.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าสินค้าหรือการให้บริการ  
   ๒.๓  กรณีขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว ได้รับช าระเงิน 
    ๒.๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๒.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๒.๓.๓ ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าสินค้าหรือการให้บริการ 
   ๒.๔  กรณีน าเงินสด/เช็คฝากคลัง 
    ๒.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๒.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ คู่
ฉบับใบน าส่งเงินนอกงบประมาณ) 
                                  ๒.๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๒.๕  กรณีเบิกเงินฝากคลังโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
    ๒.๕.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๒.๕.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐานใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ คู่
ฉบับฎีกาเงินนอกงบประมาณ ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                  ๒.๕.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๒.๖   กรณีท่ีมีการหักภาษีไว้หน้าฎีกา 
    ๒.๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๒.๖.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย) 
                                   ๒.๖.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท                                  
   ๒.๗  กรณีท่ีมีการหักค่าปรับไว้หน้าฎีกา 
    ๒.๗.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๒.๗.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย) 
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                                 ๒.๗.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท                                  
    ๒.๗.๔  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป  
    ๒.๗.๕  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
    ๒.๗.๖  บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
    ๒.๗.๗ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๒.๘  กรณีน าเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    ๒.๘.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๒.๘.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ  
คู่ฉบับใบน าฝากธนาคาร) 
                                  ๒.๘.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๓.  การรับเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณระบุประเภท)/รายได้อื่น 
   ๓.๑  กรณีรับเงินรายได้อ่ืนเป็นเงินสด 
    ๓.๑.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๓.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๓.๑.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๓.๑.๔ บันทึกทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ (ระบุประเภท) 
   ๓.๒  กรณีน าเงินฝากธนาคาร 
    ๓.๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๓.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับใบน าฝากธนาคาร) 
                                  ๓.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๔.  การจ่ายเงิน 
   ๔.๑  จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
    ๔.๑.๑ กรณีจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือบุตร 
     (๑)  กรณีไม่เป็นสมาชิก ก.บ.ข. 
      ๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
       ๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่าย หลักฐานการจ่ายเงินเดือน) 
                                     ๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
       ๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
       ๕) บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง 
      ๖)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
       ๗) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
      ๘) บันทึกบัญชีแยกประเภท    
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     (๒) กรณีเป็นสมาชิก ก.บ.ข. (เมื่อได้รับแจ้งการเครดิตบัญชีจาก
ธนาคารกรุงไทย) 
      ๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
      ๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่าย  ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                    ๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
      ๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
      ๕) บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง 
    ๔.๑.๒ กรณีจ่ายค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว และเงินช่วยเหลือบุตร 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     (๕) บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง 
     (๖) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๗) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๘)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
 ๔.๑.๓  กรณีหักเงินสมทบ เข้ากองทุน ก.ส.จ. หรือกองทุนประกันสังคม 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 ๔.๑.๔  กรณีน าส่งเงินสมทบ ให้กองทุน ก.ส.จ. หรือกองทุนประกันสังคม 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔)  บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง 
 ๔.๑.๕ กรณีหักเงินสหกรณ์หรือเงินประเภทอ่ืนจากเงินเดือน/ค่าจ้าง 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒)  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 ๔.๑.๖  กรณีจ่ายเงินให้สหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
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      (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย ใบเสร็จรับเงินจากบุคลภายนอก ใบส าคัญรับเงิน) 
                                    (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๔.๒ บ าเหน็จบ านาญ 
   ๔.๒.๑  กรณีจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้ผู้มีสิทธิ 
 (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย หลักฐานการจ่าย) 
 
                                   (๓)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    (๔)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    (๕)  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๖)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๔.๓  เงินสวัสดิการ / ค่าตอบแทน 
   ๔.๓.๑  กรณีได้รับค าขอเบิกเงินจากข้าราชการและลูกจ้าง 
    (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๔)  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
    (๕)  บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง 
   ๔.๓.๒ กรณีจ่ายเงินสวัสดิการ / ค่าตอบแทน 
    (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย หลักฐานการจ่าย) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 ๔.๔  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ๔.๔.๑  กรณีได้รับใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอก 
    (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป ใบแจ้งหนี้) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๔)  บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   ๔.๔.๒ กรณีเม่ือจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก 
    (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
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    (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย หลักฐานการจ่าย ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก ใบส าคัญรับเงิน) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๔.๔.๓ กรณีมีภาษีหักหน้าฎีกา 
    (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๔.๔.๔ กรณีจ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยวางฎีกาเบิกหักผลักส่ง 
    (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป คู่ฉบับฎีกา) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๔.๔.๕ การจ่ายค่าโทรศัพท์ โดยมีเงินอ่ืนสมทบ 
    (๑) กรณีรับเงินสมทบ 
     ๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     ๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                     ๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    (๒) กรณีจ่ายเงินค่าโทรศัพท ์
     ๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     ๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่าย ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก) 
                                     ๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
      ๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    (๓) กรณีหักภาษีหน้าฎีกา 
      ๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     ๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                     ๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๔.๕ กรณีส่วนราชการได้รับอนุญาตให้เก็บเงินไว้เพ่ือจ่ายในการด าเนินงาน 
   ๔.๕.๑  ด าเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๔.๔ 
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  ๕.  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม 
   ๕.๑  กรณีจ่ายเงินงบประมาณให้กับผู้ยืม 
    ๕.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๕.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย สัญญายืมเงิน) 
                                  ๕.๑.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๕.๑.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๕.๒  กรณีลูกหนี้ส่งใช้ใบส าคัญ และมีเงินส่งคืน 
    ๕.๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๕.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย) 
    ๕.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๕.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    ๕.๒.๕  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 
    ๕.๒.๖  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๕.๒.๗  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
    ๕.๒.๘  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๕.๒.๙  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    ๕.๒.๑๐ บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 
   ๕.๓  กรณีได้รับใบส าคัญเกินกว่าจ านวนเงินในสัญญายืม 
    ๕.๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๕.๓.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป(หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป หลักฐานต่าง ๆ ) 
    ๕.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๕.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   ๕.๔  กรณีจ่ายเงินชดใช้ใบส าคัญ 
    ๕.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๕.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย ใบส าคัญรับเงิน) 
                                  ๕.๔.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๕.๔.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 



     | ๔๐ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

  ๖.  กรณีจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม 
   ๖.๑   กรณีจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ผู้ยืม 
    ๖.๑.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๖.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านจ่าย สัญญายืมเงิน) 
                                  ๖.๑.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๖.๑.๔  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
   ๖.๒  กรณีลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม และมีเงินส่งคืน 
    ๖.๒.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๖.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๖.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๖.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
    ๖.๒.๕   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๖.๒.๖ บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๖.๒.๗  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๖.๒.๘  บันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 
    ๖.๒.๙   กรณีใบส าคัญเบิกเงินงบประมาณได้ 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๖.๓ กรณีจ่ายเงินนอกงบประมาณ เพ่ือทดรองจ่าย ตามใบส าคัญที่ขอเบิก 
    ๖.๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๖.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๖.๓.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๖.๔ กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินนอกโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    ๖.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๕.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกา ใบแจ้งเครดิตบัญชี) 
    ๕.๔.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
                                  ๕.๔.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
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   ๖.๕ กรณีโอนเงินจากบัญชีเงินฝากในงบประมาณ เข้าบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ 
    ๖.๕.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๖.๕.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ หลักฐานของธนาคาร) 
    ๖.๕.๓   บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๖.๕.๔ กรณีเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังชดใช้เงินนอกงบประมาณ 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกา ) 
     (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔)  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๖.๖  กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใช้ใบส าคัญเงินนอกงบประมาณ 
    ๖.๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๖ .๖ .๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๖.๖.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๗.  กรณีซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ 
   ๗.๑  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ท าการตรวจรับถูกต้องแล้ว 
    ๗.๑.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๗.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป  
ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบตรวจรับ) 
                                  ๗.๑.๓  บันทึกบัญชีวัสดุ 
   ๗.๒  กรณีจ่ายเงินให้ผู้ขาย 
    ๗.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๗.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก) 
                                  ๗.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๗.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    ๗.๒.๕  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๗.๒.๖ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๗.๒.๗ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๗.๓  กรณีเบิกวัสดุไปใช้ 
    ๗.๓.๑  บันทึกบัญชีวัสดุ 
   ๗.๔  กรณีขายวัสดุหรือสิ่งของที่เสื่อมค่า และได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้ว 
    ๗.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
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    ๗.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๗.๔.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๗.๔.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๗.๕  น าส่งเงินค่าขายวัสดุ หรือสิ่งของเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
    ๗.๕.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๗.๕.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๗.๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๗.๕.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
  ๘.  เงินทดรองราชการ   
   ๘.๑  กรณีได้รับอนุมัติวงเงินจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติฎีกา 
    ๘.๑.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๘.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกาเงินนอกงบประมาณ) 
                                  ๗.๔.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๗.๔.๔  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๒ กรณีสั่งจ่ายจากบัญชีเงินงบประมาณเข้าบัญชีออมทรัพย์เงินทดรองราชการ 
    ๘.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๘.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย ต้นขั้วเช็ค ใบส าคัญรับเงิน) 
                                  ๘.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๘.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๓  กรณีจ่ายเงินทดรองราชการ (จ่ายตามใบส าคัญ ให้ยืม ถอนเงินจากธนาคาร 
เพ่ือเก็บเป็นเงินสดไว้ในส านักงาน) 
    ๘.๓.๑  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๔  กรณีรับใบส าคัญเพ่ือเบิกเงินงบประมาณชดใช่เงินทดรองราชการ 
    ๘.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๘.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ ว ไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๘.๔.๓  บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
    ๘.๔.๔ บันทึกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายงบกลาง (ถ้ามี) 
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   ๘.๕ กรณีเบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 
    ๘.๕.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๘.๕.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ คู่
ฉบับฎีกาเงินนอกงบประมาณ ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                  ๘.๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๘.๕.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๘.๖ ก ร ณี จ่ า ย เ งิ น เ พ่ื อ ช ด ใ ช้ ใ บ ส า คั ญ เ ข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร 
(ออมทรัพย์) เงินทดรองราชการ 
    ๘.๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๘.๖.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย ต้นขั้วเช็ค ใบส าคัญรับเงิน หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๘.๖.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๘.๖.๔ บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    ๘.๖.๕   บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๗ กรณี เปลี่ยนสภาพจากลูกหนี้ เ งินยืมจากเงินทดรองราชการ เป็น 
ลูกหนี้เงินยืมราชการ 
    ๘.๗.๑ กรณีเบิกเงินงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการและโอนเงิน
เข้าบัญชีแล้ว 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกาเงินงบประมาณ ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    ๘.๗.๒ กรณีจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินทดรองราชการ) 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านจ่าย ต้นขั้วเช็ค ใบส าคัญรับเงิน) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     (๕)  บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๘  กรณีรับเงินทดรองราชการคืนจากผู้รับผิดชอบ 
    ๘.๘.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๘.๘.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ใบส าคัญรับเงิน) 
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                                  ๘.๘.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๘.๘.๔ บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
   ๘.๙  กรณีน าเงินทดรองราชการส่งคืนคลัง 
    ๘.๙.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๘.๙.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๘.๙.๓ บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
  ๙.  กรณีเงินมัดจ าและค่าปรับ 
   ๙.๑ กรณีได้รับเงินมัดจ าประกันสัญญา 
    ๙.๑.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๙.๑.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๙.๑.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๙.๒   กรณีน าเงินประกันสัญญาฝากคลัง 
    ๙.๒.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๙.๒.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๙.๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๙.๓  กรณีเบิกเงินมัดจ าประกันสัญญาจากคลัง 
    ๙.๓.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๙.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับฎีกา ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                  ๙.๓.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๙.๔  กรณีจ่ายเงินมัดจ าประกันสัญญาคืน 
    ๙.๔.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๙.๔.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย ใบส าคัญรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก) 
                                  ๙.๔.๓   บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๙.๕  กรณียึดเงินประกันสัญญา เนื่องจากผิดสัญญา 
    ๙.๕.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๙.๕.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๙.๕.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๙.๕.๔  บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๙.๖ กรณีเบิกหักผลักส่งเงินประกันสัญญาฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
    ๙.๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
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    ๙.๖.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย คู่ฉบับฎีกาเงินนอกงบประมาณ) 
                                  ๙.๖.๓   บันทึกบญัชีแยกประเภท 
    ๙.๖.๔   บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
 
   ๙.๗   กรณีเรียกค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาและได้รัยเงินแล้ว 
    ๙.๗.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๙.๖.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๙.๖.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๙.๖.๔   บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๙.๘   กรณีน าเงินค่าปรับส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
    ๙.๘.๑   จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๙.๘.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๙.๘.๓   บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๙.๘.๔   บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
  ๑๐. กรณีรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
   ๑๐.๑ กรณีได้รับแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากคลัง 
    ๑๐.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๐.๑.๒  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ใบเครดิตโน้ต) 
                                  ๑๐.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๐.๒ กรณีได้รับใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอกหรือหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการ 
    ๑๐.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๐.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบขอเบิกเงิน) 
                                  ๑๐.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๐.๒.๔ บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   ๑๐.๓ กรณีเบิกเงินฝากคลังมาเพ่ือจ่ายตามโครงการ 
    ๑๐.๓.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๐.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับฎีกาใบแจ้งเครดิตบัญชี) 
                                  ๑๐.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
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    ๑๐.๓.๔ กรณีหักภาษีไว้หน้าฎีกา 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บั นทึ ก ส มุ ด ร า ย วั น เ งิ น จ่ า ย  (หลั ก ฐ าน  ใ บส า คั ญ 
การลงบัญชีด้านจ่าย คู่ฉบับฎีกาใบแจ้งเครดิตบัญชี) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๐.๔ กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
    ๑๐.๔.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๐.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย คู่ฉบับ
ฎีกาใบแจ้งเครดิตบัญชี) 
                                  ๑๐.๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๐.๔.๔ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๐.๔.๕ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป คู่
ฉบับฎีกาใบแจ้งเครดิตบัญชี) 
                                  ๑๐.๔.๖  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๐.๕ กรณีน าเงินเหลือจ่ายฝากคลัง 
    ๑๐.๕.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๐.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๑๐.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๑๑.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   ๑๑.๑ กรณีคณะกรรมการตรวจรับงวดงานอาคาร (ไม่ใช่งวดสุดท้าย) 
    ๑๑.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๐.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบส่งงาน ใบตรวจรับ) 
                                  ๑๐.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๑.๒ กรณีคณะกรรมการตรวจรับงวดงานอาคารงวดสุดท้าย 
    ๑๐.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๐.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบส่งงาน ใบตรวจรับ) 
                                  ๑๐.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๐.๒.๔  บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   ๑๑.๓ กรณีได้รับใบแจ้งหนี้ ซื้อครุภัณฑ์หรือยานพาหนะ  (มีมูลค่ามากกว่า ๕,๐๐๐ บาท) 
    ๑๑.๓.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๑.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบตรวจรับ) 
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                                  ๑๑.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๑.๓.๔ บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   ๑๑.๔ กรณีจ่ายเงินให้ผู้ขายผู้รับจ้าง 
    ๑๑.๔.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๑.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันจ่ าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ด้านจ่าย ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก) 
                                  ๑๑.๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๑.๔.๔ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๑.๔.๕  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๑๑.๔.๖  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๑.๕ กรณีขายทรัพย์สินถาวร 
    ๑๑.๕.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๑.๕.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่ วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไป ใบอนุมัติด าเนินการ ใบส่งมอบทรัพย์สิน) 
                                  ๑๑.๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๑.๕.๔ บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
    ๑๑.๕.๕ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๑.๕.๖ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๑๑.๕.๗ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๑.๕.๘ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน  
   ๑๑.๖ กรณีน าเงินขายสินทรัพย์ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
    ๑๑.๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๑.๖.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีด้าน
จ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๑๑.๖.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๑.๖.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
  ๑๒. กรณีรับบริจาค 
   ๑๒.๑ การรับเงินบริจาค 
    ๑๒.๑.๑ การรับเงิน 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
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    ๑๒.๒.๒ กรณีน าเงินบริจาคฝากคลัง 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับใบน าฝาก) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๒.๓ กรณีขอเบิกเงินบริจาคที่ฝากคลัง 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒)  บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกา ใบแจ้งการเครดิตบัญชี) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๒.๔ กรณีจ่ายเงินบริจาค 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒)  บั นทึ ก ส มุ ด ร า ย วั น เ งิ น จ่ า ย  (หลั ก ฐ าน  ใ บส า คั ญ 
การลงบัญชีด้านจ่าย หลักฐานการจ่าย) 
                                   (๓)   บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๒.๕ การรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามจ านวนค่าใช้จ่ายจากเงิน
บริจาค เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๒.๒ กรณีรับบริจาคเป็นวัสดุ 
    ๑๒.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๒.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๑๒.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๒.๔ บันทึกบัญชีวัสดุ 
   ๑๒.๓ รับบริจาคเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
    ๑๒.๓.๑ กรณีรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท  
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป เดบิตค่าใช้จ่ายอุปกรณ์) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๓.๒ กรณีรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
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     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐานใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป เดบิตค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๒.๓.๓ การรับรู้การรับบริจาคสินทรัพย์ ตามจ านวนค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๑๓. การรับเงินรายได้แผ่นดิน 
   ๑๓.๑ กรณีรับเงินรายได้แผ่นดิน 
    ๑๓.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๓.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๑๓.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๓.๑.๔  บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๑๓.๒ กรณีน าเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง 
    ๑๓.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๓.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
จ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๑๓.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๓.๒.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๑๓.๓ กรณีคลังคืนเช็คเนื่องจากเช็คไม่สมบูรณ์ 
    ๑๓.๓.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๓.๓.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๑๓.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๓.๓.๔ บันทึกทะเบียนรับเช็ค 
    ๑๓.๓.๕ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๑๓.๔ กรณีน าเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ยังไม่เปิดบัญชี) 
    ๑๓.๔.๑ การน าส่ง 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๕) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๖) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๗) บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
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    ๑๓.๔.๒ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (ให้กลับรายการ) 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
    ๑๓.๔.๓ เมื่อน าเงินส่งคลัง 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
เงินจ่าย คู่ฉบับใบน าส่ง) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๑๓.๕ กรณีได้รับเงินงบประมาณ เนื่องจากจ่ายเกินหรือซ้ าในปีงบประมาณใหม่ และได้
น าส่งคลังเป็นเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
    ๑๓.๕.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๓.๕.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงินรับ 
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๑๓.๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๓.๕.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
    ๑๓.๕.๕ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๓.๕.๖ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงินจ่าย คู่
ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๑๓.๕.๗ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๓.๕.๘ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
  ๑๔. การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน 
   ๑๔.๑ กรณีถอนคนืเงินรายได้แผ่นดิน (ส่งผิด ส่งซ้ า ส่งเกิน) ภายในปีงบประมาณ 
    ๑๔.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๔.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงินรับ
คู่ฉบับฎีกา) 
                                  ๑๔.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๔.๑.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๑๔.๒ กรณีจ่ายเงินคืนให้ผู้มีสิทธิ 
    ๑๔.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๔.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
จ่าย ใบส าคัญหรือใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก) 
                                  ๑๔.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
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    ๑๔.๒.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๑๔.๓ กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (ส่งผิด ส่งซ้ า ส่งเกิน) ข้ามปีงบประมาณ 
    ๑๔.๓.๑ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ 
  ๑๕.  การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
   ๑๕.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกแทน 
    ๑๕.๑.๑ บันทึกทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย (หลักฐานหนังสือแจ้ง
การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน) 
   ๑๕.๒ กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกันโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
    ๑๕.๒.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๕.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
รับ คู่ฉบับฎีกา) 
                                  ๑๕.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๕.๒.๔ บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   ๑๕.๓ กรณีรับใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอก หรือหลักฐานขอเบิกจากข้าราชการ 
    ๑๕.๓.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๕.๓.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
ใบแจ้งหนี้ ใบขอเบิก) 
                                  ๑๕.๓.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๕.๓.๔  บันทึกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   ๑๕.๔  กรณีจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ หรือหลักฐานขอเบิก 
    ๑๕.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๕.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
จ่าย หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๑๕.๔.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๕.๔.๔  บันทึกทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  ๑๖. การจ่ายเงินให้หน่วยงานย่อยท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน 
   ๑๖.๑ ส่วนราชการผู้เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิของหน่วยงานย่อย 
    ๑๖.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๖.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
จ่าย หลักฐานการจ่าย) 
                                  ๑๖.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๖.๒  กรณีจ่ายเงินให้หน่วยงานย่อยตามใบเบิกเงินงบประมาณ 
    ๑๖.๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๖.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
จ่าย ใบเบิกเงินงบประมาณ) 
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                                  ๑๖.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๖.๒.๔ บันทึกบัญชีย่อย 
   ๑๖.๓ กรณีหน่วยงานย่อยส่งหลักฐานล้างหนี้เงินงบประมาณ 
    ๑๖.๓.๑ ส่งใช้เป็นใบส าคัญ 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป หลักฐานการจ่าย ใบเบิกเงินงบประมาณ) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
     (๕) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๖) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป ) 
                                   (๗) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๖.๓.๒ ส่งใช้เป็นเงินสด 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔)  บันทึกบญัชีย่อย 
    ๑๖.๓.๓ น าเงินที่รับจากหน่วยงานย่อยส่งคืนคลัง 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บั นทึ ก ส มุ ด ร า ย วั น เ งิ น จ่ า ย  (หลั ก ฐ าน  ใ บส า คั ญ 
การลงบัญชีด้านจ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๖.๔ เงนิรายได้แผ่นดิน 
    ๑๖.๔.๑ ได้รับหลักฐานแสดงการน าส่งเงินจากหน่วยงานย่อย 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ทั่วไป คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
     (๕) บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง  
   ๑๖.๕ เงินนอกงบประมาณ 
    ๑๖.๕.๑ ได้รับเงินน าฝากจากหน่วยงานย่อย 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
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     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ หลักฐานการรับเงินผ่านธนาคาร คู่ฉบับใบน าฝาก) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๖.๕.๒ ถอนเงินที่ได้รับฝากคลัง 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับใบน าส่ง) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๖.๕.๓ เบิกเงินจากคลังเพ่ือจ่ายคืนหน่วยงานย่อยตามใบเบิกถอน 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
ด้านรับ คู่ฉบับฎีกาเงินนอกงบประมาณ) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๖.๕.๔ จ่ายเงินให้หน่วยงานย่อยตามใบเบิกถอน 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บั นทึ ก ส มุ ด ร า ย วั น เ งิ น จ่ า ย  (หลั ก ฐ าน  ใ บส า คั ญ 
การลงบัญชีด้านจ่าย ใบเบิกถอน) 
                                   (๓)  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
  ๑๗. การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 
   ๑๗.๑ เมื่อเกิดลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด 
    ๑๗.๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๗.๑.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๑๗.๑.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภท 
 
   ๑๗.๒  เมื่อได้รับช าระเงินจากลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด 
    ๑๗.๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
    ๑๗.๒.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินรับ (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีเงิน
รับ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน) 
                                  ๑๗.๒.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
   ๑๗.๓  โอนเงินที่ได้รับเป็นรายได้แผ่นดิน 
    ๑๗.๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๗.๓.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป) 
                                  ๑๗.๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๗.๓.๔   บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
   ๑๗.๔ น าเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
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    ๑๗.๔.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
    ๑๗.๔.๒ บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี
เงินจ่าย คู่ฉบับใบน าส่งเงิน) 
                                  ๑๗.๔.๓ บันทึกบญัชีแยกประเภท 
    ๑๗.๔.๔ บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๑๗.๕ การบันทึกบัญชีระหว่างกัน 
    ๑๗.๕.๑ การรับเงินงบประมาณจากต้นสังกัด 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บั นทึ ก สมุ ด ร า ย วั น เ งิ น รั บ  (หลั ก ฐ าน  ใบส า คั ญ 
การลงบัญชีเงินรับหลักฐานการรับเงินผ่านธนาคาร) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
    ๑๗.๕.๒ เมื่อโอนเงินงบประมาณกลับต้นสังกัด 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีเงินจ่าย หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
   ๑๗.๖ การรับรายได้อ่ืน 
    ๑๗.๖.๑ การรับโอนเงินนอกงบประมาณจากต้นสังกัดโดยวิธีโอนขาย
บิล หรือโอนผ่านธนาคาร 
     (๑) จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บั นทึ ก สมุ ด ร า ย วั น เ งิ น รั บ  (หลั ก ฐ าน  ใบส า คั ญ 
การลงบัญชีเงินรับหลักฐานการรับเงินผ่านธนาคาร ใบเครดิตโน้ต) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
     (๕) บันทึกทะเบียนคุมรายได้รับเงินนอก (ระบุประเภท) 
   ๑๗.๗ การรับ ส่งวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ 
    ๑๗.๗.๑ เมื่อได้รับวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือจากต้นสังกัด 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
     (๒) บั น ทึ ก ส มุ ด ร า ย วั น ทั่ ว ไ ป  (ห ลั ก ฐ า น  ใ บ ส า คั ญ 
การลงบัญชีทั่วไปใบตรวจรับพัสดุ) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีวัสดุ 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
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   ๑๗.๘ การรับรายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล 
    ๑๗.๘.๑ รับโอนเงินตามโครงการเงินกู้ด้วยวิธีโอนขายบิล  
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านรับ 
     (๒) บั นทึ ก สมุ ด ร า ย วั น เ งิ น รั บ  (หลั ก ฐ าน  ใบส า คั ญ 
การลงบัญชีเงินรับใบเครดิตโน้ต) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
    ๑๗.๘.๒  โอนเงินตามโครงการกลับต้นสังกัด โดยวิธีโอนขายบิล 
     (๑)  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีด้านจ่าย 
     (๒) บันทึกสมุดรายวันเงินจ่าย (หลักฐาน ใบส าคัญการ
ลงบัญชีเงินจ่าย ใบเครดิตโน้ต) 
                                   (๓) บันทึกบัญชีแยกประเภท 
     (๔) บันทึกบัญชีย่อย 
  ๑๘. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
   ๑๘.๑ เมื่อได้รับทรัพย์สินถาวรจากต้นสังกัด 
    ๑๘.๑.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
    ๑๘.๑.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป (หลักฐาน ใบส าคัญการลงบัญชี 
ทั่วไปหนังสือแจ้งการส่งทรัพย์สิน) 
                                  ๑๘.๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
    ๑๘.๑.๔ บันทึกบัญชีย่อย 
    ๑๘.๑.๕  บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

 ๒.๕  การสรุปรายการบันทึกบัญชี                

                      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ทุกสิ้นวันท าการสรุปรายการการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง 
 ๒. รายการอ่ืน ๆ และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน       

              ๒.๖    การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รายได้จากงบประมาณค้างรับ 
  ๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๑.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างรายได้จากงบประมาณค้างรับกับรายได้จากงบประมาณ 
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 ๒. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้รับล่วงหน้า 
  ๒.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๒.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๒.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างค่าใช้จ่าย/รายได้กับค่าใช้จ่าย/รายได้รับล่วงหน้า 
                     ๓.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ 
  ๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๓.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๓.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับกับค่าใช้จ่าย/รายได้ 
 ๔.  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี 
                         ๔.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๔.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างค่าวัสดุ/สินค้าใช้ไป กับวัสดุ/สินค้าคงเหลือ 
                      ๕.  ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 
  ๕.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๕.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างค่าเสื่อมราคา กับค่าเสื่อมราคาสะสม 
 ๖.  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
  ๖.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๖.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๖.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างหนี้สงสัยจะสูญกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
หรือหนี้สูญ/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กับลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือบริการ /หนี้สงสัยจะสูญ 

 ๒.๗  การปิดบัญชี 

              ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
              ๑.  ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
              ๒.  จัดท างบทดลอง 
              ๓. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
       ๓.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
                     ๓.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
       ๓.๓  บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างบัญชีรายได้ กับบัญชีค่าใช้จ่าย 
             ๔.  ปิดรายการรายได้สูง(ต่ ากว่า)ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม 
      ๔.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
      ๔.๒ บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
       ๔.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภท 
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                              ๔.๓.๑ กรณีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย กับ
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
                              ๔.๓.๒ กรณีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย ระหว่างรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมกับรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย   
                 ๕. โ อนบัญชี ร าย ได้ แผ่ นดิ นน า ส่ ง คลั ง  เ ข้ าบั ญชี ร า ย ได้ แ ผ่ น ดิ น  ห ากมี 
ยอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง/ส่งคลัง 
  ๕.๑  จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๕.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
    ๕.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทระหว่างรายได้แผ่นดิน กับรายได้แผ่นดินน าส่ง
คลัง   หรือรายได้แผ่นดิน กับรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
     ๕.๔  บันทึกบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน 
  ๕.๕  บันทึกบญัชีย่อยรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 

 ๒.๘   การตรวจสอบ 

                  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
   ๑.๑   รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๑.๑.๑ ตรวจสอบยอดเงินสิ้นวันท าการโดยยอดเงินคงเหลือเท่ากับบัญชี
แยกประเภทเงินสด 
    ๑.๑.๒ เสนอคณะกรรมการลงชื่อรับรองในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    ๑.๑.๓ ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ 
   ๑.๒ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
    ๑.๒.๑ จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบ
ยอดเงินฝากในบัญชีของธนาคารให้ตรงกับยอดเงินฝากในบัญชีแยกเงินฝากธนาคาร 
  ๒. การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 
   ๒.๑ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป 
    ๒.๑.๑ จัดท างบทดลอง ผลรวมในช่องเดบิต ต้องเท่ากับผลรวมในช่องเครดิต 
   ๒.๒ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
    ๒.๒.๑ ตรวจสอบยอดรวมบัญชีย่อย/ทะเบียนเท่ากับบัญชีแยกประเภททั่วไป 
        ๒.๒.๒ ตรวจสอบเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังกับทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
    ๒.๒.๓ ตรวจสอบยอดรายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง 
    ๒.๒.๔ ตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่างบัญชี กับทะเบียนคุมลูกหนี้ 
    ๒.๒.๕ ตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่างบัญชีกับทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
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 ๒.๙  การแก้ไขข้อผิดพลาด 

                 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  การบันทึกรายการผิดบัญชี 
  ๑.๑ จัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๑.๒  บันทึกสมุดรายวันทั่วไป 
  ๑.๓ บันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวข้อง 
  ๑.๔  บันทึกบัญชีย่อย ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. การเขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิด 
  ๒.๑ ขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด (ห้ามใช้น้ ายาลบขาว) 
  ๒.๒ ลงลายมือชื่อย่อก ากับ 
  ๒.๓ เขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 ๓. การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก 
  ๓.๑ ขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด (ห้ามใช้น้ ายาลบขาว) 
  ๓.๒ ลงลายมือชื่อย่อก ากับ พร้อมกับวันเดือนปี 
  ๓.๓ เขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             การจัดท าระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างถูกต้อง 

 ระเบียบ กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              ๑.  หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ 
              ๒.  คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง  

 ๒.๑๐ การรายงานการเงิน  

                 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด คตง. และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 
๑๕ ของเดือนถัดไปดังนี้ 
      ๑.๑ รายงานรายได้แผ่นดิน เก็บข้อมูลจากบัญชีย่อยรายได้แผ่นดิน และรายได้
แผ่นดินน าส่งคลัง 
   ๑.๒ รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายเก็บข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 
                      ๑.๓ รายงานเงินประจ างวด เก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วนจังหวัด 
 ๒. รายงานประจ าปี 
                      ๒.๑ จั ดท า งบแสดงฐ านะการ เ งิ น  โดย เก็ บจากบัญชี แยกประ เภท 
สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของทุน 
                       ๒.๒ จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยเก็บจากบัญชี 
ท าการประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย 
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  ๒.๓ งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีทางตรง โดยเก็บข้อมูลจาก 
       ๒.๓.๑ กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
             ๒.๓.๒ กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
        ๒.๓.๓ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
                       ๒.๔ จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
       ๒.๔.๑  ความเป็นมา 
   ๒.๔.๒ สรุปนโยบายบัญชี 
       ๒.๔.๓ เงินฝากธนาคาร 
             ๒.๔.๔ ลูกหนี้ 
            ๒.๔.๕ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
            ๒.๔.๖ หนี้สินหมุนเวียน 
            ๒.๔.๗ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   ๒.๔.๘ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
    ๒.๕ จัดท ารายงานการรายงานประจ าปี ส่งให้หน่วยงานตามก าหนด ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  
   ๒.๕.๒ ค ต ง .แ ล ะ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ภ า ย ใ น  ๙ ๐  วั น  นั บ จ า ก 
วันสิ้นรอบระยะบัญชีการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

 ๓.  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 ๓.๑  การจัดซื้อ/จัดจ้างและการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอื่น 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน 
 ๑.   ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
 ๒. ตรวจสอบ  รายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ  ครุภัณฑ์ (ถ้ามี) 
 ๓. จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง  หรือจัดหาด้วยวิธีอ่ืน 
 ๔. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือจัดหาด้วยวิธีอ่ืนตามวิธีที่ได้รับอนุมัติ 
 ๕. พิจารณาผลโดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา หรือคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้อง   
 ๖. รายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหา ตามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกไว้ 
 ๗. จัดท าสัญญาหรือข้อตกลง  
 ๘. ตรวจรับภายใน ๓ วันท าการนับจากวันที่ได้รับส่งมอบพัสดุหรือตามที่ระเบียบก าหนด 
 ๙. จัดท าท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือทราบ 
 ๑๐. มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงินวางฏีกาการเบิกเงินเพ่ือจ่ายให้กับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างและจัดหาพัสดถุูกต้องตามระเบียบ 
  ๒. ได้รับพัสดุทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณระดับจังหวัด  พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓. กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๒  การควบคุมพัสด ุ
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติงาน 

  ๑. การลงบัญชีหรือทะเบียน 
   ๑.๑ รับเอกสารการได้มาซึ่งวัสดุครุภัณฑ์ 
   ๑.๒ บันทึกบัญชีส าหรับวัสดุและทะเบียนส าหรับครุภัณฑ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
   ๑.๓ บันทึกบัญชีวัสดุทุกครั้ งที่ มีการจ่ ายวัสดุ ให้กับผู้ ขอเบิกเมื่ อได้ รับ 
อนุญาตให้จ่าย (จัดท าแบบขอเบิกข้ึนเอง  โดยก าหนดให้มีผู้รับวัสดุด้วย)  และลงบัญชีทุกครั้งที่มีการจ่าย
บัญชีวัสดุต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   ๑.๔ บันทึกทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ในช่องหมายเหตุว่าครุภัณฑ์ได้ใช้งานอยู่ฝ่าย 
หน่วยใด และใครเป็นผู้ดูแลรักษา 
   ๑.๕ บันทึกครุภัณฑ์เมื่อได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายแล้ว 
  ๒. การจัดเก็บพัสดุ 
   ๒.๑ จัดเก็บพัสดุ  ให้จัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย  ห่างไกลจากฝุ่นละออง โดยเก็บให้
เป็นหมวดหมู่  ตามรหัส ในบัญชีหรือทะเบียน 
   ๒.๒  จัดให้มีห้องเป็นเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมี
อุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือเป็นคลังพัสดุ 
  ๓. การจ าหน่ายพัสดุ 
   ๓.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี  ภายในเดือนกันยายน 
   ๓.๒ ท าการตรวจสอบ(เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๓.๑)ให้เสร็จสิ้นภายใน 
๓๐  วันท าการนับจากวันเปิดท าการวันแรกของเดือนตุลาคม  โดยตรวจสอบในหัวข้อ  ดังนี้ 
    ๓.๒.๑ การลงบัญชีรับ จ่ายถูกต้องหรือไม่ 
    ๓.๒.๒ พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
    ๓.๒.๓ มีพัสดุเสื่อมสภาพ  จ านวนเท่าใด  เพราะเหตุใด 
    ๓.๒.๔ มีพัสดุจ านวนเท่าใด  จ านวนเท่าใด  เพราะเหตุใด 
    ๓.๒.๕ มีพัสดุสูญหายจ านวนเท่าใด จ านวนเท่าใด  เพราะเหตุใด 
    ๓.๒.๖ มีพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการหรือไม่ 
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   ๓.๓ เสนอผลการตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุประจ าปีให้ผู้แต่งตั้งทราบ 
   ๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีพัสดุสูญหายหรือช ารุด
เสียหายที่ไม่ใช้เกิดจากการใช้งานปกติ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการที่ด ารงต าแหน่ง ระดับ ๓  ขึ้นไป 
   ๓.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด กรณีมี 
ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของพัสดุ     
   ๓.๖ บันทึกในบัญชีวั สดุ  หรือทะเบียน เมื่ อการสืบหาข้อ เท็จจริ งหรื อ 
การตรวจสอบทางละเมิดยุติ  โดยผู้มีอ านาจได้สั่งการจ าหน่าย ถ้ามีซากพัสดุ ให้ด าเนินการต่อดังนี้ 
    ๓.๖.๑ ขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่ได้ผลให้น าวิธีทางการจัดซื้อมาใช้ 
    ๓.๖.๒ แลกเปลี่ยน  โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอผู้มีอ านาจเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
    ๓.๖.๓  ท าลาย        
    ๓.๖.๔  จ าหน่ายเป็นสูญ กรณีไม่มีซากพัสดุ 

 ๓.๓   การด าเนินงานที่ราชพัสดุ 
 ที่ราชพัสดุ ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นที่อยู่ในความครอบครองและใช้ประโยชน์ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ขอใช้ที่ดิน (ที่ราชพัสดุ) ที่หน่วยงานอื่นครอบครอง 
       ๑.๑ ขอค ายินยอมใช้ที่ดินต่อผู้ครอบครอง  
       ๑.๒ รายงานการขอใช้ที่ดินต่อต้นสังกัดพร้อมส่งแบบ ทบ. ๔ และเอกสารการยินยอม 
       ๑.๓ รายงานขอใช้ที่ดินต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ครอบครองที่ดิน 
       ๑.๔ รับเอกสารแจ้งการยินยอมให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ครอบครองที่ดิน 
       ๑.๕ รับเอกสาร ทบ .๔ จากธนารักษ์จังหวัดเ พ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน (ใน
กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์เป็นผู้ส่ง) 
 ๒.  รับบริจาคที่ดินจากเอกชน 
       ๒.๑ ขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
       ๒.๒ รายงานธนารักษ์จังหวัด แนบหลักฐานที่ดิน (โฉนด นส. ๓) วัตถุประสงค์ของการ
บริจาค พร้อมชื่อหน่วยงานที่จะครอบครอง (ในกรุงเทพมหานคร รายงานกรมธนารักษ์) 
       ๒.๓ รับเอกสาร ทบ. ๑๐ (ทบ. ๑๐ คือ แบบส่งมอบที่ดิน) จากธนารักษ์จังหวัด 
       ๒.๔ เสนอผู้มีอ านาจลงนามในแบบ ทบ. ๑๐ 
       ๒.๕ จัดท าแบบ ทบ. ๔ 
       ๒.๖ ส่งแบบ ทบ. ๔ และ ทบ. ๑๐ ให้ธนารักษ์จังหวัด 
       ๒.๗ รับเอกสาร ทบ. ๔ จากธนารักษ์จังหวัด เพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน (ใน
กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์เป็นผู้ส่ง) 
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 ๓.  การส่งคืนที่ดิน (ที่ราชพัสดุ) 
       ๓.๑ จัดท าแบบ ทบ. ๖ 
       ๓.๒ รายงานธนารักษ์จังหวัดพร้อม ทบ. ๖ (ในกรุงเทพมหานครรายงานกรมธนารักษ)์ 
       ๓.๓ รับเอกสาร ทบ. ๑๐ จากธนารักษ์จังหวัด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
 ๔.  หน่วยงานอื่นขอใช้ที่ดิน (ที่ราชพัสดุ) 
       ๔.๑ เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
       ๔.๒ รับเอกสารทบ. ๔ จากนารักษ์จังหวัดเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ต้น
สังกัดอนุญาต (ในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์เป็นผู้ส่ง) 
 ๕.  การขอขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
      ๕.๑ จัดท าแบบ ทบ. ๙ 
       ๕.๒ รายงานธนารักษ์จังหวัดพร้อมแบบ ทบ . ๙ (ในกรุงเทพมหานคร 
รายงานกรมธนารักษ์) 
       ๕.๓ รับเอกสารทบ. ๙ จากธนารักษ์จังหวัด เพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ๖.  การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
       ๖.๑ ส ารวจอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน 
       ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสภาพของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
       ๖.๓ จัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตให้รื้อถอน 
       ๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและควบคุมวัสดุ (กรณีขอใช้วัสดุ) 
       ๖.๕ จัดท าแบบ ทบ. ๓ 
       ๖.๖ ขออนุญาตใช้วัสดุต่อธนารักษ์จังหวัดพร้อม ทบ . ๓ และหลักฐาน 
การอนุมัติ (ในกรุงเทพมหานครขอกรมธนารักษ์) 
      ๖.๗ ด าเนินการขายทอดตลาด (กรณีท่ีไม่ใช้วัสดุ หรือวัสดุเหลือจากการขอใช้) 
      ๖.๘ น าส่งเงินต่อคลังจังหวัด รหัสหน่วยงานที่ส่งเป็นของกรมธนารักษ์ 
 ๗. ส าหรับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล เป็นไป
ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุได้อย่างถูกต้อง 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ 
 ๒. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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กลุ่มบริหารงานบคุคล 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
แนวคิด 

การบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า  มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ  ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๓.  เ พ่ือส่ ง เสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ งานเต็มตามศักยภาพ โดย 
ยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 ๔. เ พ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ งานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ  
การยกย่องเชิดชู เกียรติ  มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

  ๒.๑  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
   ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
  ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 

  ๓.  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
  ๓.๑  งานสรรหาและบรรจุ 
   ๓.๑.๑  การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
   ๓.๑.๒ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
  ๓.๒  งานแตง่ตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๓ การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   ๓.๒.๕ การรักษาราชการแทน 
  ๓.๓ งานออกจากราชการ 
   ๓.๓.๑ การเกษียณอายุราชการ 
   ๓.๓.๒ การลาออกจากราชการ 
   ๓.๓.๓ การให้ออกจากราชการกรณีอ่ืน ๆ 
      (ขาดคุณสมบัติ,ทุพพลภาพ,หย่อนสมรรถภาพ)  
   ๓.๓.๔  การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๔.  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  ๔.๑  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๔.๒ งานทะเบียนประวัติ 
  ๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ๔.๔ งานบริการบุคลากร 
   ๔.๔.๑  การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
   ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ๔.๔.๓ การขอหนังสือรับรอง 
   ๔.๔.๔ การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
   ๔.๔.๕ การขออนุญาตลาอุปสมบท 

๔.๔.๖ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   ๔.๔.๗ การขอพระราชทานเพลิงศพ 

 ๕.  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
   ๕.๑  งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
    ๕.๑.๑ การฝึกอบรม 
    ๕.๑.๒ การศึกษาต่อ 
   ๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
    ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
    ๕.๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

๕.๔  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
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  ๖.  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
  ๖.๑ งานวินัย 
  ๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
   ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 
   ๖.๒.๒ การร้องทุกข์ 
  ๖.๓  งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แผนภูมิแสดงขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานวเิคราะห ์ และวางแผนอตัราก าลงั 
 งานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
 

 งานสรรหาและบรรจ ุ
 งานแต่งตัง้ ยา้ย โอนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 งานออกจากราชการ 

 
 งานบ าเหน็จความชอบ 
 งานทะเบยีนประวตั ิ
 งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
 งานบรกิารบุคลากร 
  งานฝึกอบรมและลาศกึษาต่อ 
 งานส่งเสรมิและยกย่องเชดิชเูกยีรต ิ
 งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 
 งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 

 งานวนิยั 
 งานอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์
 งานกฎหมาย  และการด าเนินการคดขีองรฐั 

 

กลุ่มงานวางแผน 
อตัราก าลงัและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มงานสรรหา 
และบรรจแุต่งตัง้ 

กลุ่มงานบ าเหน็จ
ความชอบและทะเบยีน

ประวตั ิ

กลุ่มงานวนิยัและนิตกิาร 

กลุ่มงานเลขานุการ  
อ.ก.ค.ศ.  

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานพฒันาบุคคล 
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๑. งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม 
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔.  ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานของกลุ่ม 

 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู   บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
  ๖.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ  สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
  ๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ 
  ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 
๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 ๖.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ   
พ.ศ. ๒๕๒๕  
 ๗.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๒. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 

 

 
 
 ๒.๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
  ๒.๑.๑ การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๒. ประสานการด า เนินการและประเมินสภาพความต้องการก าลั งคนกับ 
ภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา 
    ๓. ก าหนดจ านวนอัตราก าลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.  ก าหนด 
    ๔. จัดท าแผนอัตราก าลังของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๕. เสนอแผนอัตราก าลังเ พ่ือขอความเห็นชอบจาก อ .ก .ค .ศ . เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
    ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 
    ๗.  น าแผนสู่การปฏิบัติ 
    ๘.  ติดตามและประเมินผลการใช้อัตราก าลังตามแผน   

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑.   มีแผนอัตราก าลังในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  มีแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. แผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ 
 ๒. แนวทางการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ 
 ๓. พระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข้ า ร าชการครู และบุ คล ากรทา งการศึ กษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
 
 

กลุ่มงานวางแผน
อตัราก าลงัและ
ก าหนดต าแหน่ง 

งานวเิคราะหแ์ละวางแผนอตัราก าลงัคน 

งานก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
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  ๒.๑.๒ การเกลี่ยอัตราก าลัง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูล   
  ๒. การวิ เคราะห์ข้ อมูลครูและบุคลากรทางการศึ กษาเพ่ือตรวจสอบการใช้ 
ตามความจ าเป็น ความต้องการ ความขาดแคลน เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตราก าลังสถานศึกษา 
  ๓. เสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. เสนอการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ .ก .ค .ศ . เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑ เขตพ้ืนที่การศึกษามีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเกลี่ยอัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีชัดเจน 
 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๓. สถานศึกษามีมาตรฐานด้านบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   แผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ก.ค.ศ. 
 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิ ธี การเกลี่ ยอัตราก าลั งข้ าราชการครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาที ่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๒.๒ งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. น าแผนอัตราก าลังมาก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. รับค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากสถานศึกษา 
 ๔. ด าเนินการให้มีการประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๕. น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และหรือ ก.ค.ศ.แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ 
 ๖. ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่ งการปรับปรุ งต าแหน่ ง  เลื่อนวิทยฐานะ  
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
 ๗.  เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งและวิทย
ฐานะตามกฎหมาย 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ…….. 
 ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที.่. พ.ศ. …. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.   กฎ  ก.ค.ศ ฉบับที่ .. พ.ศ. ….ว่าด้วยวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๔. ระเบียบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง  
 
๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 ๓.๑ งานสรรหาและบรรจุ 
  ๓.๑.๑  การสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    ๑. ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษา 
    ๒. วางแผนจัดท า โครงการและงบประมาณค่ าใช้ จ่ ายในการสอบแข่งขัน  
สอบคัดเลือก การคัดเลือก 
 ๓. ประสานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ 
 ๔.  ขออนุมัติด า เนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก คัดเลือก  
ต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕.   ด าเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก  
 ๖. ขออนุมัติประกาศผลการสอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเรียก
ตัวฯบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง 

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจแุต่งตัง้ 

งานแต่งตัง้ ยา้ย โอนขา้ราชการครแูละ 
บุคลากรทางการศกึษา 

งานสรรหาและบรรจุ 

งานออกจากราชการ 
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 ๓.๑.๒ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ห รื อ เ ลื่ อ น แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก ผู้ ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ 
การคัดเลือก 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาเลือกสถานศึกษา 
   ๒.  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณี 
ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
   ๓. ส่งตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งไปรายงานตัวในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง 
   ๔.  สถานศึกษารายงานตัวเข้ารับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง 

 ๓.๑.๓ การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเลือกสถานศึกษา 
 ๒.  ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวที่สถานศึกษา 
 ๓.  สถานศึกษารับรายงานตัว ปฐมนิ เทศ และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาทราบ 
 ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา
อนุมัติ  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งและแจ้งสถานศึกษาทราบ 
 ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
อนุมัติ  
 ๖.  ผู้บริหารสถานศึกษารายงานและส่งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา หรือด าเนินการ
ทดลองปฏิบั ติ ราชการตามหลั กเกณฑ์ที่  ก .ค .ศ . ก าหนดและรายงานผลการด า เนิ นการต่ อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ได้ ข้ า ร าชการครู และบุ คล ากรทางการศึ กษา  ที่ มี คว ามรู้ ค ว ามสามารถ  
เหมาะสมกับต าแหน่ง  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ย บข้ า ร าชการครู และบุ คล ากรทา งการศึ กษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 ๓.๒ งานแต่งตั้ง  ย้าย  โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๓.๒.๑ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึ กษ า  วิ เ ค ร า ะห์ ก ฎห มาย แล ะร ะ เบี ยบ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร แต่ ง ตั้ ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ๒.  เสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ส ารวจความต้องการและความจ า เป็นในการแต่ งตั้ ง  ตามที่หน่วยงาน 
ทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย และ  
รวบรวมข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ที่จะให้มีการแต่งตั้ง  
  ๔. จัดท าข้อมูลรายละเ อียดของผู้ ประสงค์แต่ งตั้ ง  ให้  อ .ก .ค .ศ .เขต พ้ืนที่ 
การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 ๓.๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๑) กา รย้ า ยผู้ บ ริ ห า ร  ข้ า ร าชก า รค รู แล ะบุ ค ล าก รทา งกา รศึ กษา ใ น 
เขตพื้นที่การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย  ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.  เสนอหลักเกณฑ์การย้าย ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือย้ายตามท่ีหน่วยงานทางการศึกษาเห็นสมควร รวมทั้งตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตรา
เงินเดือนที่ใช้รับย้าย 
  ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้าย
และจัดท ารายละเอียดข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้าย 
 ๕. จัดท าข้อมูลรายละเ อียดของผู้ ปร ะสงค์แต่ งตั้ ง  ให้  อ .ก .ค .ศ .เขต พ้ืนที่ 
การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
 (๒) ก า ร ย้ า ยผู้ บ ริ ห า ร  ค รู แ ล ะบุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ กษ า ต่ า ง เ ขตพื้ น ที่ 
การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งความประสงค์และ
เหตุผลความจ าเป็นในการขอย้ายไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย 
  ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ รับย้ายตรวจสอบคุณสมบัติข้อมูลรายละเอียด 
ตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือนที่ใช้รับย้าย 
  ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียด ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายพิจารณาอนุมัติ 
  ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดทราบ 
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  ๕. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแล้วแต่กรณีลงนามแต่งตั้ง 
(ย้าย) 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ..พ.ศ. ….ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
  ๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๓.๒.๓ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมรายชื่อ ข้อมูล และรายละเอียดของผู้ประสงค์ขอโอน 
 ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอโอน และตรวจสอบต าแหน่งว่างและอัตราเงินเดือน
ที่ใช้รับโอน 
 ๓. เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณารับโอนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓.๒.๔ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 ๓.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 ๔.  เสนอข้อมูลรายละเอียดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.  กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ  
  ๓.  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.  มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๒.๕  การรักษาราชการแทน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ให้สถานศึกษาเสนอรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ๒. กรณีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเสนอครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ๓.  เสนอผู้มีอ านาจแต่งตั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๓.๓ งานออกจากราชการ 
  ๓.๓.๑  การเกษียณอายุราชการ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ประสานการด าเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
 ๒. ส่งรายชื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ประกาศในเดือน
มีนาคมของทุกปี 
 ๓. แจ้งประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าตัวทราบ 
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 ๓.๓.๒  การลาออกจากราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รับเรื่องการลาออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. เสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

 ๓.๓.๓  การให้ออกจากราชการ 
  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  ตรวจสอบข้อมูลของผู้ออกจากราชการ 
  ๒.  เสนอผู้มีอ านาจพิจารณาออกค าสั่ง 
  ๓.  แจ้งสถานศึกษาและผู้ออกให้ลงนามรับทราบค าสั่งและแจ้งกลุ่มงานบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ 
  ๔.  สถานศึกษาส่งค าสั่งที่รับทราบกลับคืนพร้อมบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  ๕.  รายงาน ก.ค.ศ.ให้ทราบ 

 ๓.๓.๔   การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รับข้อมูลการไม่ผ่านการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.  ตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้มีอ านาจสั่งบรรจุให้มีค าสั่งให้ออกจากราชการ 
  ๓.  แจ้งสถานศึกษาและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ลงนามรับทราบค าสั่งและแจ้ง
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอลาออกจากราชการได้ออกจากราชการตามความ
ประสงค ์

  กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
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๔. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ๔.๑  งานบ าเหน็จความชอบ 
  ๔.๑.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง 
   (๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก .ค.ศ.
ก าหนด 
  ๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณาความดี 
ความชอบของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  ๔. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๒) การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีพิเศษ   มี ๔ กรณี ประกอบด้วย 
   ๑)  กรณีกลับจากศึกษาต่อ 
   ๒) กรณีบรรจุใหม่ 
   ๓) กรณีลาออกไปสมัครผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและกลับเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 

กลุ่มงานบ าเหน็จ
ความชอบและ
ทะเบยีนประวตั ิ

งานทะเบยีนประวตั ิ

งานบรกิารบุคลากร 

งานบ าเหน็จความชอบ 

งานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
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    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รั บ เ รื่ อ ง จ ากสถานศึ กษ า /ตร วจสอบคุณสมบั ติ แ ละ เ อกส า ร 
หลักฐาน (แบบขอเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ที่ขาดคุณสมบัติพร้อมผลการปฏิบัติงานในระดับดีหรือดีเด่น /
ค าสั่งให้ไปและกลับจากศึกษาต่อ/ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง ค าสั่งลาออกและกลับเข้ารับราชการแล้วแต่กรณี 
รวมทั้งค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย) 
  ๒. วิเคราะห์และเสนอความเห็นผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาอนุมัต ิ
  ๓.  แจ้งสถานศึกษาทราบ 
  ๔.  บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและทะเบียน
ประวัติ 
 ๔) กรณีการขอบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย 
ทุพพลภาพ หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๔.๑) สถานศึกษารายงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบ
รายงาน เ พ่ือขอรับบ า เหน็จความชอบเป็นกรณี พิ เศษ ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานดังนี้ 
 -  ส าเนาค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย 
 - บันทึกรายละเ อียดพฤติการณ์ของผู้ เ ข้ า เกณฑ์ที่ จ ะได้ รั บ 
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงชื่อรับรองความถูกต้อง 
 - ส าเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน บันทึกการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือผลการสอบสวนของคณะกรรมการที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท า
การสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแผนที่แสดงที่เกิดเหตุโดยสังเขป 
 - ในกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากได้รับการป่วยเจ็บให้แนบ 
รายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจอาการป่วยของข้าราชการผู้นั้นว่าป่วยเจ็บถึงตาย
เพราะโรคอะไร และเก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 -  ส าเนามรณะบัตร 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
 -  ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
 ๔.๒) รวบรวม เอกสารและหลั กฐานประกอบค าขอส่ งส านั ก งาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
 - รับผลการพิจารณา และจัดท าค าสั่ง 
 -  ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายและ
ทะเบียนประวัติ 
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 - ร่วมกับสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

     ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้ า ร าชการครู และบุ คล าก รทา งการศึ กษา ใน เขต พ้ืนที่ 
การศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น 
 ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลสามารถให้บริการความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ 
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 
  ๓. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๓/ว 
๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
  ๔.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๕.  กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่.. พ.ศ….. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๖.  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
  ๗. ระ เบี ยบกระทรว งการคลั ง ว่ าด้ ว ยการ เ ลื่ อนขั้ น ค่ า จ้ า ง 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๘.  หนั ง สื อ ก ร มบั ญชี ก ล า ง  ที่  ก ค  ๐ ๕๒ ๗ /.๔ /ว  ๑๑ ๑๗ ๑  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   ๙.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๐.๔/ว ๕๓ ลง
วั นที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๔  เ รื่ อ ง  ระ เบี ยบกระทรว งการคลั ง ว่ าด้ วยการ เบิ กจ่ าย เ งิ น 
ตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือ
ต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๑๐. หนังสือส านั กงาน ก.พ. ที่  สร ๐๗๐๘ .๑/ว ๕ ลงวันที่   
๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   ๑๑. พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
  ๑๒. ร ะ เ บี ย บส า นั ก น าย ก รั ฐ ม นต รี ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ บ า เ ห น็ จ 
ความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ๔.๑.๒ การด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย 
  (๑)  การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
   ๑. การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีชั่วคราว  บัญชีถือจ่าย คือเอกสารที่ใช้
ประกอบการเบิกจ่าย จึงก าหนดให้จัดท าแยกตามหน่วยเบิก 
 - วิเคราะห์ผลการเลื่อนขั้นประจ าปีและตรวจสอบความถูกต้อง 
 - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 -   เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอ
อนุมัติกรมบัญชีกลาง 
 - เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งบัญชี 
ถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๒. การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี 

  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส ารวจข้อมูลการตัดอัตรา
ข้ า มหน่ ว ย เ บิ ก  ต ร ว จสอบคว ามถู ก ต้ อ ง ร ะหว่ า งหน่ ว ย เ บิ ก แล ะส รุ ป จ า น วน อัต ร าขอ ง 
ปีงบประมาณเดิมจ าแนกรายอัตรา 

  - จัดท าทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายของปีงบประมาณใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็น
บัญชีถือจ่ายรายตัว แสดงรายละเอียดของเงินถือจ่ายปีงบประมาณเดิม เงินถือจ่ายปีงบประมาณใหม่ เงิน
ปรับลด เงินเลื่อนขั้น และเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ 

  - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่าย บัญชีรายละเอียดประกอบบัญชี
ถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

  -  ตรวจสอบความถูกต้อง ความต่อเนื่องของจ านวนอัตราที่ถือจ่าย 
ปีงบประมาณเดิมและปีงบประมาณใหม่เป็นรายอัตรา /ความสอดคล้องของข้อมูล เงินถือจ่าย 
ปีที่แล้ว เงินถือจ่ายปีนี้ เงินปรับลด และเงินเลื่อนขั้น 

  - เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอ
อนุมัติกรมบัญชีกลาง 

  - เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
 ๓. การจัดท าบัญชีถือจ่ายเพ่ิมเติม 

 -   ส ารวจและรวบรวมข้อมูลข้าราชการที่ ได้ปรับอัตราเงินเดือนให้ 
สูงขึ้นกรณีต่าง ๆ เช่น ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิที่สู งขึ้น ปรับอัตราเงินเดือนตามที่  
ได้รับโอน ปรับอัตราเงินเดือนเนื่องจากเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ฯลฯ 
 - ประมวลผลข้อมูลและจัดท าบัญชีถือจ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 - เสนอเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอ
อนุมัติกรมบัญชีกลาง 
 -   เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 
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 (๒) เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ร ว บ ร ว ม ข้ อมู ล ข้ า ร า ชก า ร ครู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น วิ ท ย ฐ า นะแ ล ะ 
เงินประจ าต าแหน่งเสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท าทะเบียนต าแหน่งส่งไปยัง
ส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือเสนอส านักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ขอถือจ่ายไปยังกรมบัญชีกลาง 
 ๓. เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ส่งบัญชีถือจ่ายให้หน่วยเบิกด าเนินการเบิกจ่าย 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา มีความ 
พึงพอใจในการบริการ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๑.๓   งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า รศึ ก ษ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะแ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ห้  
เงินรางวัลประจ าปีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. คณะกรรมการเสนอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบั ติ การขอรับเงินรางวั ลต่ อ 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ส านัก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาน าหลัก เกณฑ์และแนวปฏิบั ติ เ สนอขอ 
ความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ 
  ๕. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 
ได้รับเงินรางวัลประจ าปีให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
  ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพอใจที่จะได้รับเงินรางวัลประจ าปี 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ……. 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินรางวัลประจ าปี  
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 ๔.๒ งานทะเบียนประวัต ิ
 ๔.๒.๑  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่บันทึกวัน เดือน ปี เกิด ลงใน 
  ๑.๑  บัตรเกษียณอายุราชการ 
  ๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. ค านวณผู้ที่ จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบู รณ์  และต้องพ้นจากราชการเมื่ อ 
สิ้นปีงบประมาณนั้น 
  ๒.๑ วิธีค านวณ 
   ๒.๑.๑ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ให้ใช้  ๖๑ บวก 
พ.ศ. เกิด 
   ๒.๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๑ ตุลาคม ให้ใช้ ๖๐ บวก พ.ศ. เกิด 
 ๓. แจ้งรายชื่อขา้ราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ตรวจสอบและยืนยั นพร้อมแจ้ งรายชื่ อผู้ ที่ จ ะ เกษี ยณอายุ ร าชการให้ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ 
 ๖. ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วด าเนินการ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้เกษียณอายุราชการ  และหน่วยงานราชการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๓/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๓๘ 
 ๔.๒.๒ การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ มี ความประสงค์ขอแก้ ไขวัน เดื อน ปี เกิด ยื่ นค าขอตามแบบที่ก าหนด 
โดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วย 
   -  ทะเบียนราษฎร 
   -  หลักฐานทางการศึกษา 
   -  หลักฐานทางราชการ 
   -  หลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปี เกิด 
   -  หลักฐานอื่น ๆ ของทางราชการที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด โดยชัดเจน 
  ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นถึงผู้มีอ านาจ 
  ๔.  ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ ถ้าได้รับอนุญาต 
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  ๕. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแก้ไข 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ทะเบียนประวัติถูกต้องตามความเป็นจริง 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ 
 ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๔๘๖/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓ 
 ๔.๒.๓ การจัดท า และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าของประวัติกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมลง
ลายมือชื่อ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรายละเอียดความถูกต้อง 
 ๓.  เก็บรักษาทะเบียนประวัติไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
 ๔.  เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูล ลงใน ก.พ. ๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
 ๕. ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย / ท าข้ึนใหม่ตามสภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดท า เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๔.๒.๔ ก า ร จั ด ท า ข้ อ มู ล ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง 
การศึกษาและลูกจ้าง 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
  ๑.๑ ให้ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างกรอก 
รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  
  ๑.๒ เจ้าหน้าที่น าข้อมูลที่ได้ 
  ๑.๒.๑  เก็บไว้ในแฟ้มปกติ 
  ๑.๒.๒   เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงประวัติ บันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติที่เกิดขึ้น 
 ๓.   เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับในที่ปลอดภัย 
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 ๔. น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สามารถน าข้อมูลที่ได้มาบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจัดท า เก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา……… 
 ๔.๒.๕ การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ มี สิ ทธิ ขออนุญาต  เสนอใบลาพร้ อมหลั กฐานต่ า ง  ๆ  ที่ ใ ช้ ประก อบ 
การพิจารณาอนุญาต โดยน าใบลาทุกฉบับ (ฉบับจริง) พร้อมเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์ น าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๒.  ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๑   ใบลา 
  ๓.๒   ตรวจนับวันลา (ภายในปีงบประมาณ) 
  ๓.๓   ใบรับรองแพทย ์
 ๔. ผู้บั งคับบัญชาชั้นสู งสุด  น า เสนอผู้ มีอ านาจอนุมัติการลาและเบิกจ่ าย 
ในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตการลา และได้รับเงินเดือนในระหว่างลา มีความพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน และได้รับความคุ้มครอง 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญและเงิน อ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔.๒.๖ การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจาก
ราชการและถึงแก่กรรม 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้ าหน้ าที่ จั ดท า เอกสารข้อมู ล เกี่ ยวกับการรองรั บข้อมูลประวัติ ของ           
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. เจ้ าหน้าที่ เสนอผู้บั งคับบัญชาลงนามรับรองในเอกสารข้อมูลเกี่ ยวกับ 
การรับรองข้อมลูประวัติ ทะเบียนประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 ๓. เจ้าหน้าที่มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองข้อมูลประวัติทะเบียนประวัติและ
แฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองข้อมูลแล้ว ให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการเรื่องเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ ต่อไป 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ที่ลาออกจากราชการและทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพอใจในเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืน ๆ  

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๒.๗ การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดท าบัญชีรายงานการลาประเภทต่างๆ  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยนับตามปีปฏิทิน (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม) เสนอเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดจัดส่งบัญชีรายงานการลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั้น 
 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผู้บังคับบัญชา 
 ๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาลง
ปกแฟ้มประวัติข้าราชการของแต่ละคน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๔.๒.๘ การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าของประวัติยื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบียนประวัติและ ก .พ.๗  ด้วย
ต น เ อ ง  ห รื อ เ จ้ า ข อ ง ป ร ะ วั ติ ม อ บ ฉั น ท ะ ใ ห้ บุ ค ค ล อ่ื น ยื่ น เ ส น อ ก า ร ข อ จั ด ท า ส า เ น า 
ทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ โดยเจ้าของประวัติท าหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐของเจ้าของประวัติและผู้รับมอบฉันทะด้วย 
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 ๒.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจดูความถูกต้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการจัดท าส าเนาทะเบียนประวัติและ ก .พ. ๗ พร้อม
รับรองข้อมูลถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผู้ยื่นความจ านงหรือผู้ได้รับมอบฉันทะ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เจ้าของประวัติที่ยื่นความจ านงมีความพอใจในการได้รับการบริการส าเนาทะเบียน
ประวัติและ ก.พ.๗ เพ่ือน าไปใช้ได้ตามประสงค์ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔.๒.๙ การจั ดส่ งทะ เบี ยนประ วัติ  และ  ก .พ .๗  ของข้ า ราชการครู  บุ คลากร 
ทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอื่น 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลในทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ และแฟ้ม
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน 
 ๒.  เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือน าส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ และ ก .พ.๗ ถึงเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ที่ย้ ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนมีความพึงพอใจ 
ในการได้รับเอกสารและหน่วยงานต้นสังกัดใหม่มีข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารงานบุคคล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.  หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้ วยการย้ ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 ๔.๒.๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติเสนอค าร้องตามล าดับขั้น 
 ๒.  ผู้บังคับบัญชาเสนอผู้มีอ านาจเหนือข้ึนไป 
 ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  -  ทะเบียนสมรส (คร.๓) 
  -   ทะเบียนหย่า (คร.๗) 
  -   เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อ (ทร.๓) 
  -   เอกสารการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (ท.๔) 
  -   ทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) 
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  -   ใบรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร 
  ๔. เปลี่ยนแปลง บันทึกข้อมูลลงใน ก.พ.๗ / สมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ 
  ๕.  แจ้งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 หน่วยงานมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๔.๒.๑๑ การรายงานบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่วนราชการรายงานการถึงแก่กรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามล าดับขั้น 
 ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 ๓. ตอบรับทราบหน่วยงานที่รายงานการถึงแก่กรรม 
 ๔. ออกหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 
 ๕. รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การบริหารงานบุคคลมีข้อมูลอัตราก าลังที่เป็นปัจจุบัน ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรมมีขวัญ
และก าลังใจ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 ๔.๓ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ตร วจสอบผู้ มี คุ ณสมบั ติ ค รบถ้ ว น  สมควร ได้ รั บก า ร เ สนอขอพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒. ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 ๓.  จั ดท าทะ เบี ยนผู้ ไ ด้ รั บ เ ครื่ อ ง ร าช อิ ส ริ ย าภ รณ์ และ เหรี ยญจั ก รพร รดิ ม าล า  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการมีความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
 ๒.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ.  ๒๔๘๔ 
 ๓.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 ๔.  พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ  ๒๕๓๖  

 ๔.๔  งานบริการบุคคล 
  ๔.๔.๑ การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนดก่อนเดือนเมษายน
ของปี 
   ๒. แนบเอกสาร 
    -  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
  -  ตารางการสอน/สัปดาห์ 
  -  จ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ 
  -  ส าเนา สด. ๓๕ , สด. ๙ 
 ๓.  เจ้าหน้าที่น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 
 ๔.  ผู้มีอ านาจออกใบส าคัญยกเว้น  แล้วแจ้ง 
  ๔.๑  ท้องที่ท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารของผู้นั้น 
  ๔.๒  แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกเว้ นการเกณฑ์ทหาร  

ไม่เกิดผลเสียหายต่อการเรียนการสอนของเด็ก 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ๔.๔.๒ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้ ขอมีบั ต รกรอกรายละ เ อี ยดข้ อมู ลส่ วนบุ คคลต่ า ง  ๆ  โดยมี เอกสาร 
หลักฐานดังนี้ 
  -  ติดรูปถ่ายในแบบขอมีบัตร ๓ รูป 
  -  ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ 
  -  ใบรับรองหมู่โลหิต ๑ ฉบับ 
  -  เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ โดยคุมทะเบียนประวัติไว้ 
 ๔.  ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ขอมีบัตรได้รับบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้เป็นบัตรประจ าตัว 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ๔.๔.๓ งานขอหนังสือรับรอง 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ผู้ขอหนังสือรับรองแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอหนังสือ 
 ๒. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจรายงานเหตุผล ความจ าเป็น 
 ๔.  น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามหนังสือรับรอง 
 ๕.  ส่งหนังสือรับรอง 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ผู้ขอหนังสือรับรองได้รับความพอใจและใช้สิทธิในการเป็นข้าราชการ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ .๒๕๒๖ 

 ๔.๔.๔ งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ กรอกรายละเอียดตามแบบที่ก าหนด 
 ๒. ในกรณีท่ีเดินทางอยู่ในระหว่างเปิดภาคเรียน ต้องแนบใบลาที่ได้รับการอนุญาต 
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 ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
  -  แบบขออนุญาต 
  -  บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 
  -  ใบลากิจ หรือลาพักผ่อน หนังสือเชิญจากองค์การ หน่วยงาน 
 ๔. น าเสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจลงนามน าเสนอผู้มีอ านาจ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ผู้ขออนุญาตเดินทางได้รับความพอใจ เดินทางอย่างมีความสุข 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒. แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

 ๔.๔.๕ งานขออนุญาตลาอุปสมบท 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ผู้มีความประสงค์จะอุปสมบทกรอกรายละเอียดตามแผนที่ก าหนด ผ่าน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
 ๓.  น าเสนอผู้มีอ านาจ 
  ๓.๑ อนุญาตการลาอุปสมบท 
  ๓.๒  เสนอพระอุปัชฌาย์ เพ่ือขออนุญาตให้ไปอุปสมบท 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ผู้ขออนุญาตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รับความพึงพอใจ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๒.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

 ๔.๔.๖  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 ๔.๔.๗  งานขอพระราชทานเพลิงศพ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เจ้าภาพแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอพระราชทานเพลิงศพ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
  -  หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ 
  -  วัน เดือน ปี ที่จะขอพระราชทานเพลิงศพ 
  -  สถานที ่
  -  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เสนอเลขาธิการพระราชวัง 
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  -  ติดต่อประสานงาน (เลขาธิการพระราชวัง   เจ้าภาพ) 
 ๓. ด าเนินการตามข้ันตอนของส านักพระราชวัง 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   เจ้าภาพพอใจที่ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับบริการที่รวดเร็ว 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   แนวทางการขอพระราชทานเพลิงศพของส านักพระราชวัง 
 
๕. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 ๕.๑ งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ  
  ๕.๑.๑ การฝึกอบรม  

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา ( 
Training  needs )  
 ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ๓. จัดท าและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ นวัตกรรมและจัดหาเทคโนโลยี 
 ๔. ประสานและส่งเสริมการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกต าแหน่ง ทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง ( Pre - service  Training ) และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ( Inservice  Training) รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
กรณีเข้าสู่ต าแหน่งใหม่และกรณีประจ าการ 
 ๕.  การประเมินผลการฝึกอบรม 

กลุ่มงานพฒันา
บุคลากร 

งานพฒันามาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ 

งานฝึกอบรมและลาศกึษาต่อ 

งานส่งเสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 

งานประเมนิคุณภาพการบรหิารงานบุคคล 
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 ๖. ด า เ นิ น ก า รวิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนา รู ป แบบและกระบวนกา รฝึ ก อบรม เ พ่ื อ 
การพัฒนาวิชาชีพ 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา  
 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการอบรมหรือประสานการฝึกอบรมและพัฒนา
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
 ๙. สร้างเครือข่ายประสานการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๑๐. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้มี    การเทียบ
โอนประสบการณ์ ในการฝึกอบรมกับการพัฒนาวิทยฐานะของบุคลากรในสถาบัน   อุดมศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งใน
การที่จะด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 ๒. ครู  ผู้ บ ริ ห าร  และบุ คล ากรทา งการศึ กษาสั งกั ดส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ 
การศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ร ะ เ บี ย บ ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ว่ า ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ฝึ ก อบ ร ม ข อ ง 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖          
 ๔. กฎ ก.ค. ศ. ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ว่าด้วยการประเมินต าแหน่ง และวิทยฐานะ 
ข้าราชการครู 

 ๕.๑.๒ การลาศึกษาต่อ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาความจ าเป็นและด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ตามความต้องการของตนและหน่วยงาน
ทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหรือกระทรวงศึกษาธิการและตามข้อตกลงในการส่งไปศึกษาต่อกับสถาบันอุดมศึกษา 
 ๒. ด าเนินการวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลา
ศึกษาต่อทุกประเภท 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ    การศึกษา
และพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการสูงขึ้น 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม 
ภายในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๓๘   
 ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาและฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ. …… 

 ๕.๒ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ประสานการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่ง เสริมการพัฒนาของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็น 
มืออาชีพ  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์ 
 ๓. ประกาศแจ้งสถานศึกษาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบ 
 ๕. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล พร้อมเผยแพร่ ยกย่องอย่างกว้างขว้าง 
 ๖.  ให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้นท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางราชการ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  กฎกระทรวง ฉบับที่……(พ.ศ. …..) ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  
 ๒. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินวิทยพัฒน์ 
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 ๓. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล ากรทาง 
การศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 ๔. ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสดุดี 

 ๕.๓ งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  ๕.๓.๑ การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและ 
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 ๒.  เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตรวจสอบและน าเสนอตามที่ ผู้มี
อ านาจหรือองค์กรวิชาชีพมอบหมาย 
 ๓. จัดท าทะเบียนควบคุม  ก ากับ  ดู แล  ผู้ รั บ ใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.  ประสานองค์ กรวิ ช าชีพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา และสถาบัน 
การศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากรอย่าง  
ต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 
 ๕. ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตาม
ระเบียบ วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถต่อ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความมั่นคงในการประกอบ
วิชาชีพ 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 

 ๕.๓.๒ การส่งเสริมความม่ันคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  วิเคราะห์งานความมั่นคงและความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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 ๓. วางแผนด าเนินการส่งเสริมความมั่นคงและผดุงความเป็นธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
 ๔. ประเมินผลและรายงาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมั่นคงและได้รับความเป็นธรรม 
ในการประกอบวิชาชีพ 
 ๒. มีการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๕.๔ งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ส่งเสริมและจัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
๕. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. น าผลการปฏิบัติ งานของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านัก งาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.  จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ ต่อไปยัง 

ก.ค.ศ.  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานและ
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ท าให้สามารถด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 ๒. มีการจัดท าข้อมูลมาตรฐานคุณภาพงานและประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและ
จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ สร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ๓.  หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ 
เมษายน ๒๕๔๔ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพและประเมินผลของงานราชการ 
 ๔. กฎ ก.ค.ศ. ฉบับที่ ……. (พ.ศ……) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
๖. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๑ งานวินัย 
 ๖.๑.๑ การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระท าผิดวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม 
 ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๔. จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการรักษาวินัยและการ
ป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

กลุ่มงานวนิยัและ 
นิตกิาร งานอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

งานวนิัย 

งานดา้นกฎหมายและการด าเนินคดขีองรฐั 
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  ๖.๑.๒ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

   (๑) การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
 ๒. ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
 ๓. ตรวจสอบส านวนการสื บสวน สอบสวนพยานหลั กฐานและเสนอ 
ความเห็นเพ่ือให้มีการพิจารณาสั่ งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ 
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง    
 ๔. ประสานก ับหน ่วยงานหร ือ เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา อื ่นที ่เ กี ่ยวข ้องก ับ 
การด าเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
 ๕. ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม และพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการทางวินัย 
 ๖. จั ด ท า ส รุ ป ร ว บ ร ว ม เ อก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย 
ไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอ านาจพิจารณาหรือ
หน่วยงานบังคับบัญชา  
 ๗.  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 (๒) การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น ตามกรณีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  ๒. ด า เนินการแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย เมื่ อสอบสวน 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว ปรากฏกรณีมีมูลการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๓.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา 
  ๔. ตรวจสอบส านวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอ 
ความเห็นเ พ่ือให้มีการพิจารณาสั่ งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่  
ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
  ๕. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผิดร่วมกัน 
 ๖. จัดท าสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐาน การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสนอองค์คณะผู้มีอ านาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับ
บัญชา 
 ๗.  ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
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 ๖.๑.๓  การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมี
สาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน 
  ๒.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมี
สาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 ๖.๑.๔  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ผู้สั่ งแต่ งตั้ งกรรมการสอบสวน จัดท ารายงาน ผลการด า เนินการเมื่ อมี 
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ ร้ ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
  ๒. จั ดท า ร าย งานผลการด า เนิ นการ เมื่ อมี การด า เ นิ นการทา งวิ นั ยและ 
การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายพิจารณา 

 ๖.๒ งานอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ๖.๒.๑ การอุทธรณ์ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วิ จั ย  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบั งคับต่ า ง  ๆ กรณี 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิ
ทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ 
 ๒. รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 
 ๓. ใ ห ้ค า ป ร ึก ษ า  แ น ะ น า ส ิท ธ ิก า ร อ ุท ธ ร ณ ์ แ ล ะ ก า ร ฟ ้อ ง ร ้อ ง ต ่อ  
ศาลปกครองตรวจสอบค าอุทธรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๖.๒.๒ การร้องทุกข์ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี     ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้องทุกข์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและ
รักษาสิทธิ 
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 ๒.  ให้ ค าปรึ กษา  แนะน า กา ร ร้ อ งทุ กข์  และตรวจสอบค า ร้ อ งทุ กข์ ของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาตรวจสอบพิจารณา และเสนอให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายพิจารณา 

 ๖.๓ งานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
๖.๓.๑  การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ๒. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ กรณี ที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัด   
 ๓. ส่งเสริม อบรม แนะน าให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย 
 ๖.๓.๒ การด าเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ตรวจสอบการด าเนินการจัดท านิติกรรม หรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น  สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง 
สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ าประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอ านาจการบอกเลิก
สัญญา ฯลฯ 
 ๒. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีล้ มละลาย คดีล่ วงละเมิดสิทธิ เด็ ก คดีปกครอง ในกรณีที่ ส านั ก งานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้
เสีย และประสานกับพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี 
 ๓. พิจารณาด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้อง
ติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดช าระหนี้แก่ทางราชการ 
 
 ๔. ให้ความช่ วยเหลือ  แนะน า  ปรึ กษา แนวทางต่อสู้  คดี แพ่ง  คดีอาญา  
คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง ถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือ
ถูกกระท าละเมิด 
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 ๕. ร่ วมปฏิบั ติ ง านหรื อสนับสนุนการปฏิบั ติ ง านของหน่ วยงาน อ่ืน  ๆ  ที่ 
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา มีมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มี
ระเบียบ วินัย  มีความโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้  ส่ งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่ า ง 
มี   ประสิทธิภาพ 
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้และ
เข้าใจแนวทางด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๒.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
   ๓.   กฎ ก.ค.ศ.  ฉบับที…่..(พ.ศ…….)  ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์         
   ๔.   กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง      
๗.  กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. วิเคราะห์อ านาจหน้าที่ของ อ .ก .ค .ศ . เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกลุ่มงานให้ เป็น 
หมวดหมู่และก าหนดบุคลากรรับผิดชอบ 
 ๒. ออกแบบจัดท าทะเบียน อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานและประสานงานได้สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ร่ า ง ร ะ เบี ยบส าหรั บ ใช้ บ ริ ห า รบุ คคลของส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  และ 
สถานศึกษา  เสนอ อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาก าหนด 
 ๔.   วางแผนการประชุม 
 ๕.  ประสานงานรวบรวมเรื่องที่จะน าเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าเอกสารการประชุม 
 ๖.  เสนอประธาน อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดนัดประชุม จัดท าหนังสือเชิญประชุม
และส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
 ๗.  ประสานงานการจัดสถานที่ประชุม  การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ส าหรับใช้ใน การประชุม  เบี้ย
ประชุมกรรมการ  เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการประชุมตลอดจน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง   
 ๘.   ด าเนินการประชุมและจดบันทึกผลการประชุม 
 ๙. จั ดท า ร าย ง านการประชุ มส่ ง ใ ห้ อนุ ก ร รมการและหน่ ว ย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ 
ด าเนินการตามมติท่ีประชุม 
 ๑๐.  ประสานงานติดตาม ก ากับและรวบรวมผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม 
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 ๑๑. ประ เ มิ นผลการด า เ นิ นก ารปร ะชุ มน า ข้ อ มู ล ไป ใช้ ใ นกา รปรั บปรุ ง แก้ ไ ข ให้ มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.   การประชุม  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  การบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ  

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     | ๑๐๒ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
แนวคิด 
 เป็นหน่วยงานที่ ส่ ง เสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษา 
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  มุ่ ง เน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน  
ตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ( Strategic  Result  Based  Management : SRBM ) ใช้ระบบ 
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic  Performance  Base  Budgeting : SPBB ) 
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึด
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management) โดยมี กระบวนการวางแผน  การด า เนิ นการตามแผน  การก ากั บ 
ติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เ พ่ือให้การบริหารและการจั ดการศึกษา ของ เขต พ้ืนที่ การศึกษาเป็ น ไปอย่ า ง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 ๒. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 

  ๒.๑  งานข้อมูลสารสนเทศ 
  ๒.๒  งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๓  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 ๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน 
  ๓.๑  งานวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ๓.๒ งานแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.๓  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ๓.๔  งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา 
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 ๔.  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
   ๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
   ๔.๒ งานจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
   ๔.๓ งานบริหารงบประมาณ 
  ๕.  กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
  ๕.๑  งานติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๒ งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๕.๓ งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แผนภูมิแสดงขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 

  
 
 

 งานข้อมูลสารสนเทศ 
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) 
 

 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 งานจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
 งานแผนการจัดทีเ่รียนให้นักเรียน  นักศึกษา 

 
 

 งานวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย 
 งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 งานบริหารงบประมาณ 

 

 
 งานติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่มงานติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน 
ราย 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์ 
งบประมาณ 

งานธรุการ 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มงานข้อมลู 
สารสนเทศ 
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๑. งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผน ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้
เหมาะสม  และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่ ม อ่ืน ในส านั ก งาน  และกลุ่ ม ง าน ในกลุ่ มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติ งานของบุคลากรในกลุ่ มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็ วและ 
มีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒. กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

งานประสานเครอืข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) 

งานขอ้มลูสารสนเทศ 

กลุ่มงานข้อมลู
สารสนเทศ 

การจดัท าขอ้มลูตามฐานขอ้มลูกลาง 

การจดัท าขอ้มลูตามความตอ้งการของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
และสถานศกึษา 
การจดัท าส ามะโนประชากรวยัเรยีน 

การจดัระบบฐานขอ้มลู 

การพฒันาโปรแกรม 

การจดัทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การตดิตัง้และพฒันาระบบ 

การสนับสนุนการใชเ้ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสือ่สาร (ICT) 

การน าเสนอ เผยแพร ่และใหบ้รกิาร 
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 ๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ   
      ๒.๑.๑ การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
    ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาท าความเข้ า ใจ โปรแกรมระบบข้อมูล พ้ืนฐานของส่ วนกลางให้ 
ชัดเจน เช่น โปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลโรงเรียน โปรแกรมข้อมูลบุคลากร 
โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
 ๒. วางแผนและจัด เก็บข้ อมูลให้ เป็นไปตามเวลาและเงื่ อนไขโดยมีการสอบทาน 
ความถูกต้องของข้อมูล 

 ๒.๑.๒ การจดัท าข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  วางแผนการ เก็บข้อมูล  โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของ 
รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด และเขตพ้ืนที่  ตลอดจนก าหนดรายการข้อมูลสารสนเทศ 
ที่จัดเก็บตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. จัดท าและพัฒนาเครื่ องมือที่ ใช้ จั ดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุ ม 
รายการข้อมูลสารสนเทศท่ีวางแผนไว้ 
 ๓. ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระท าเป็นสารสนเทศ 

 ๒.๑.๓ การท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ก าหนดเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยการจัดท าแผนที่
การศึกษา (Education mapping)  ร่วมกับสถานศึกษา 
  ๒.  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร ขั้นตอน วิธีการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
  ๓.  จดัท าเครื่องมือส ามะโนประชากรวัยเรียน 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาส ารวจและจัดกระท าส ามะโนประชากร 
วัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษา 
  ๕.  จัดกระท าข้อมูลจากส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

 ๒.๑.๔ การน าเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ 
  ๒.  ออกแบบวิธีการน าเสนอทั้ งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอ่ืน ๆ ตาม 
ศักยภาพและข้อจ ากัดของทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๓. น าเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วย งานใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔.  ติดตาม ประเมินผล เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
การน าเสนอและพัฒนาระบบต่อไป 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 ๒.  ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง  

 กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and Information  
System : EIS) และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น 

 ๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๒.๑ การจัดระบบฐานข้อมูล  

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ศ ึกษาความต ้องการ  ความจ า เป ็น  และประเภทข ้อม ูล ของ เขต พ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือตัดสินใจและก าหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล 
   ๒.  ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น  ฐานข้อมูลบุคลากร  ฐานข้อมูล  นักเรียน
ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้  ฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์ อาคารสถานที่  ฐานข้อมูลชุมชน  ฯลฯ 

  ๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม 

   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
   ๑.  พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒.  จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม 
   ๓.  ทดลองใช้โปรแกรม  และประเมินผลการใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
   ๔.  ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม 

  ๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
   ๑. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer Printer 
Scanner ฯลฯ 
   ๒.  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   ๓.  ประสานการจัดหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.  จัดให้มีการใช้และบ ารุงรักษา 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑.  มีโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง 
   ๒.  มีข้ อมู ลสารสนเทศที่ ถู กต้ อง ทันสมัย ของสถานศึ กษา และส านั ก งาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System: 
EIS) พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
              ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) 
  ๒.๓.๑ การติดตั้งพัฒนา และดูแลระบบ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. ศึกษาสภาพการด า เ นิ นการด้ านการจั ด ระบบ เครื อข่ า ย เทค โน โลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาท่ีมีอยู่เดิม 
   ๒.  ออกแบบ  การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๓.  ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือการใช้ระบบ 
   ๔.  ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ 
   ๕.  ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบ 
   ๖. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ๒.๓.๒  การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพื่อการ
เรียนรู้ 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑.  ก าหนดกรอบสารสนเทศท่ีควรน าเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒. วิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษาในด้านความเพียงพอ คุ้มค่า สมประโยชน์ 
   ๓. ออกแบบการน าเสนอตามศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น Homepage 
Web Page CD-ROM  Disks ฯลฯ 
   ๔. ประสานหน่วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือร่วม
พัฒนา Software 
   ๕.  น าเสนอสารสนเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Internet  LAN  
โปรแกรมน าเสนอต่าง ๆ ฯลฯ 
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   ๖. ให้ บริ การและสนับสนุน ให้ สถานศึกษามีการ ใช้ เครื อข่ าย เทคโน โลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) รูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารเทศกับศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ICT) ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.  มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการ
การสื่อสาร และการเรียนรู้ 

     กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      ๑.  มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govemment) 
      ๒.  แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แห่งชาติ 

๓. กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ๓.๑  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  วิ เคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพ้ืนที่ การศึกษา ได้แก่ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศึกษาผลการวิจัย 
ที่เก่ียวกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

   กลุ่มงานนโยบายและแผน 

งานวเิคราะหแ์ละพฒันานโยบายทางการศกึษา 

งานแผนพฒันาการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานจดัตัง้ ยบุรวม เลกิและโอนสถานศกึษา 

งานแผนการจดัทีเ่รยีนใหน้ักเรยีน นกัศกึษา 

การจดัท าแผนกลยุทธ ์

การจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
ประจ าปีงบประมาณ 
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  ๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลง 
การจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุข้อตกลง
ที่เขตพ้ืนที่ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓. วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  ๔.  ศึกษา วิ เคราะห์   วิจั ย การจัดและพัฒนาการ ศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ จ า เป็นต้อง ใช้  ในการวิ เ คราะห์สภาพแวดล้อมที่ มี 
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศ 
ไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
    มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์จัดการศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๒.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
  ๓.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ๔.  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
  ๕.  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖.  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๓.๒ งานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.๒.๑ การจัดท าแผนกลยุทธ์ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึ กษาของ เขต พ้ืนที่ การศึกษา  และศึ กษา 
รายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. วิ เคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate 
Objective) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔.  ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
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 ๕. ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key 
Performance Indicators : KPI) 
 ๖. ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธ์
ที่สอดคล้องกับข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท ากับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๗.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม 
 ๘.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ๙.  น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 ๑๑. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์ 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง   
   มีแผนกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.๒.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.  วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.  ทบทวนกลยุทธ์  เ พ่ื อปรั บแผนงาน /งาน /โครงการ  ให้ สอดคล้ องกั บ 
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีได้ท าร่างข้อตกลงไว้กับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)  
 ๕. จ ัด ท า ร า ย ล ะ เ อ ีย ด แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ป ร ะ จ า ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  ซึ ่ง ร ะ บุ  
แผนงาน/งาน/โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ  และเงินนอกงบประมาณที่ 
ท าแผนระดมทรัพยากรไว้ 
 ๖. น า เ สนอแผนปฏิ บั ติ ก า รขอความ เห็ น ชอบคณะกร รมการ เขต พ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๗.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ 
 ๘. สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 
 



     | ๑๑๔ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. มี ปฏิ ทิ น ก า รป ฏิ บั ติ ง า น เ พ่ื อ ว า ง แ ผนกา รบริ ห า ร ง าน ขอ ง เ ขต พ้ื น ที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๒.  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
  ๒. น าหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.  จัดท าแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม เลิกและโอนสถานศึกษา   
  ๔.  ด าเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่เก่ียวข้อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  มีจ านวนและขนาดของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรวม และเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  ๓. แนวปฏิบั ติ และ เกณฑ์ การ พิจา รณาขอขยายหรื อจั ด ตั้ ง สถานศึ กษา ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน  นักศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑.  ส ารวจประชากรวัยเรียน จากข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบ
การศึกษาของแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษานอกระบบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ในการก าหนด
เป้าหมายการรับนักเรียนของแต่ละระดับชั้น 
  ๒.  จัดท าแผนและเป้าหมายการรับนักเรียน  นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
  ๓.  ประสานการจัดที่เรียนของนักเรียน  นักศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
  ๔.  รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียน นักศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 



     | ๑๑๕ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  ๒.  ประชาชนมีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ งานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
  ๔.๑.๑ การค านวณต้นทุนผลผลิต 

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑.  วิเคราะห์แผนงาน/งาน/โครงการ ที่ส่งผลต่อผลผลิตหลักขององค์กร 
   ๒.  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลต่อผลผลิตหลัก 
   ๓.  ค านวณต้นทุนผลผลิตหลัก   
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิเคราะหง์บประมาณ 

งานจดัท าและเสนอของบประมาณ 

งานบรหิารงบประมาณ 

งานวเิคราะหค์่าใชจ้่าย 
การค านวณตน้ทุนผลผลติ 
 
การจดัท ากรอบประมาณการ
รายจ่ายระยะปานกลาง : MTEF 
 การวเิคราะหค์วามเหมาะสมการจดัท า
ค าของบประมาณ 

การจดัท าขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิาน 
 
การโอนและเปลีย่นแปลง
งบประมาณ 
 



     | ๑๑๖ 
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  ๔.๑.๒ การจัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง : (Medium term  
Expenditure  Framework : MTEF) 

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะเกณฑ์การ
จั ดส ร รขอ งส า นั ก ง านคณะกร รมกา รกา รศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านต่ อ งบบุ คล ากร  งบ อุ ด ห นุ น 
งบลงทุน งบด าเนินการ (งบเพ่ือนักเรียนกลุ่มพิเศษ งบเพ่ือนโยบายพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ) และ
รายจ่ายอื่น 
   ๒.  วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล ก า รด า เ นิ น ง า นปี ง บ ปร ะม าณ ที่ ผ่ า น ม า ขอ ง เ ขต พ้ื น ที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือร่วมกับสถานศึกษาปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้อง
ด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 
   ๓. ประมาณการรายได้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
   ๔. วิเคราะห์ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา  ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
   ๕. ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณระยะปานกลางปีถัดไปอีก 1 ปี ในลักษณะ
ต่อเนื่อง โดยใช้ฐานวงเงินงบประมาณท่ีใช้ในปีปัจจุบัน 
   ๖.  เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณระยะปานกลาง 
   ๗.  สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท ากรอบ ประมาณการรายจ่าย
ระยะปานกลาง  (MTEF) 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
    มีกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ที่ เป็นปัจจุบันของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
    ๒. ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
    ๓. แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน 7 ด้าน : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  
 
 
 
 



     | ๑๑๗ 
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 ๔.๒ งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  ๔.๒.๑ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑.  แจ้ งนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน หลั ก เ กณฑ์  
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
 ๒.  สถานศึกษาจัดท าค าของบประมาณและกรอบประมาณการรายจ่ าย 
ระยะปานกลาง  เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓.  วิ เคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ ง งบประมาณของสถานศึกษาและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษาร่ วมกันก าหนดเป้ าหมายผลผลิ ตทั้ ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ๕. จัดท าค าของบประมาณและกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ศึกษา 

  ๔.๒.๒ การจัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. ประสานกับกลุ่มงานนโยบายและแผน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับ
จัดสรร 
  ๓. ส นั บ ส นุ น  ช่ ว ย เ ห ลื อ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า 
ปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงาน/งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่จะได้รับจัดสรร 
  ๔. จัดท าร่ า งข้ อตกลงผลการปฏิบัติ ง านระหว่ า ง เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษากับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบ
ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ 
 ๕. เขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามล าดับ เพ่ือ
จัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานต่อไป 
    ๖. รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ๗. แจ้ ง ใ ห้ ส ถ านศึ กษ า ทร าบผล กา ร จั ด ส ร ร งบปร ะมาณตา ม ข้ อตกล ง 
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 
 



     | ๑๑๘ 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อตกลง 

ผลการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 ๔.๓ การบริหารงบประมาณ 
 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. วิ เคราะห์ผลการติดตามประเมินผลต่อเงื่อนไขความส าเร็จของงาน /โครงการ 
ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ (งบบุคลากร งบอุดหนุน  งบลงทุน 
งบด าเนินการ  และรายจ่ายอ่ืน ) เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
เห็นชอบให้ โอนเปลี่ยนแปลงไปใช้ในแผนงาน /งาน/โครงการที่ เห็นว่ามีความจ าเป็นเร่ งด่วน 
ตามนโยบายเร่งด่วน 
 ๒. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ เป็น อ านาจของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายที่เป็นอ านาจของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ๔. ส่งเสริมให้ความรู้แก่สถานศึกษาสามารถด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม
อ านาจของสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารงบประมาณได้เป็นไปตามภารกิจที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการและเป็นไปตามความจ าเป็นเร่งด่วน  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๕  
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๕.  กลุ่มงานตดิตาม ประเมินผลและรายงาน 
 
 

 

 ๕.๑ การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒. จัดท าแผนก ากับติดตามตามแผนการปฏิบัติประจ าปี เพ่ือเร่งจัดให้มีการด าเนินการตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผน 
   ๓. จั ดท า แผนการติ ดตามการด า เ นิ นการตามข้ อตกลงผลการปฏิ บั ติ ง านของ 
สถานศึกษา 
   ๔. ประสานแผนการติดตาม ก ากับ การนิเทศ และการตรวจราชการของเขตพ้ืนที่ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนได้มีการน าไปสู่การปฏิบัติ  
  ๒. ทราบผลการด าเนินงานระหว่างและเมื ่อสิ ้นสุดการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/
โครงการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการ 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕.๒ การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
   ๑. ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒. ประเมินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาก าหนดปัจจัยหลักผลส าเร็จและตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicator : KPI) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (Critical Success Factors : CSF) และสถานศึกษา 

กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

งานตดิตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

งานรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
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   ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงาน 
   ๕. ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   การด า เ นิ น ง านตามแผนง าน /ง าน /โ ค ร งก าร  ตามตั ว ชี้ วั ดบ ร รลุ ผ ล ส า เ ร็ จ เ กิ ด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕.๓ การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ    
 ๑.  จั ดท า ร ายง านผลการด า เนิ น งานตามที่ ส า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดและจัดส่งตามเวลาที่ก าหนด 
 ๒.  จัดท ารายงานผลการประเมินเป้าหมายผลผลิตตาม ข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
 ๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเผยแพร่สาธารณชน 
 ๔. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท าข้อสรุปเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. มีรายงานผลการด าเนินงานที่มีข้อมูลเพียงพอส าหรับปรับปรุงแผนกลยุทธและพัฒนา
แผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ๒.  สาธารณชนรับทราบผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๒. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์   กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.  จัดประชุม และจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ๔. แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กลุ่มบุคคลที่ เกี่ยวข้อง 
รับทราบและด าเนินการ 
  ๕. ติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑.  การด าเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒.  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษา 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
แนวคิด 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ น าแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์  จัด
สวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา  ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ 
และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย ให้เป็น

การศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๒. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผู้รับบริการทางการศึกษา  ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริม
ให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้น
กีฬา นันทนาการ  ลูกเสือ-ยุวกาชาด  และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้รับบริการ
ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

๔. เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 
๒.  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๒.๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๒.๒  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ  ฯลฯ 
 ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๒.๗  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 ๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 ๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา 
 ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร (นศท.) 
 ๓.๕  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
 ๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๔.๒  งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพ  ในสถานศึกษา 
 ๔.๓  งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 ๕.  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 ๕.๑   งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 
 ๕.๒  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๕.๓  งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 ๕.๔  งานความมั่นคงของชาติ 
 ๕.๕  งานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๕.๖  งานการป้องกันโรคเอดส์ 
 ๕.๗  งานสารวัตรนักเรียน 
 ๖. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 
 ๖.๑  งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
 ๖.๒  งานส่งเสริมและด าเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน 
 ๖.๓  งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
 ๖.๔  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 
 ๖.๕  งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
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แผนภูมิแสดงขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 
 
 
 

 งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสรมิกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
 งานส่งเสรมิกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
 งานส่งเสรมิกิจกรรมประธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 
 

 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน 

สถานศึกษา 
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 งานความมั่นคงของชาติ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่ม 

นักเรียนนักศึกษา 
 งานสารวัตรนักเรยีน 

 
 

 งานส่งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

 งานส่งเสรมิแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

 งานส่งเสรมิการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน  
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ 

 งานส่งเสรมิการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 งานส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานส่งเสรมิการเทียบโอนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสรมิการจดัการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่

มีความสามารถพิเศษ 
 

 งานส่งเสรมิสนับสนุนการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
 งานส่งเสรมิการจดัสวสัดิการ สวสัดิภาพในสถานศึกษา 
 งานส่งเสรมิการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
กจิการนกัเรยีน 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
กจิการพเิศษ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ 
คุณภาพการจดั 
การศกึษา 

กลุ่มงานสง่เสรมิ 
สวสัดกิาร สวสัดภิาพ
และกองทุนเพื่อ
การศกึษา 
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๑.  งานธุรการ 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนโยบาย

และแผน ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้

เหมาะสม  และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
๔. ประสานงานกับกลุ่ ม อ่ืน ในส านั ก งาน  และกลุ่ ม ง าน ในกลุ่ มนโยบายและแผน  

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

ให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
๖.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัว  รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๒. กลุ่มงานส่งเสรมิคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๑  งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดท าแผนก าหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School  Mapping)  
  ๒. ก าหนดพ้ืนที่เขตบริการของสถานศึกษาทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น แ ล ะ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก า ร 
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกสังกัด 
  ๓. ส ารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน 
  ๔. วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับโดยค านึงถึง
โ อก าสและความ เสมอภาค ในการ ได้ รั บก า รศึ กษาของประชาชนตาม เจตนา รมณ์ ขอ ง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กลุ่มงานส่งเสริมคณุภาพการจดัการศึกษา 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยัและการศกึษา
ตลอดชวีติ 
งานส่งเสรมิแหล่งเรยีนรู ้สิง่แวดลอ้มทางการศกึษาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาของบุคคล ครอบครวั ชุมชน สถาบนัศาสนาและ 
สถานประกอบการ ฯลฯ 

งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

งานส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานส่งเสรมิการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้
 
งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาเดก็พกิาร เดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็ทีม่ ี
ความสามารถพเิศษ 
 

งานจดัการศกึษาภาคบงัคบั 



     | ๑๒๘ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

  ๕. ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่
รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน 
  ๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มี
อ า ยุ ถึ ง เ ก ณ ฑ์ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค บั ง คั บ  ส่ ง เ ด็ ก เ ข้ า เ รี ย น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
การศึกษาภาคบังคับ  ก่อนถึงก าหนดที่เด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   
  ๗. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๘. รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๙. ประสานงานกับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัด 
การศึกษาภาคบังคับอื่น  เกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน  

 ๒.๒ งานส่งเสริมการจัดการศกึษาในระบบ  นอกระบบ  ตามอัธยาศัยและการศกึษา
ตลอดชีวิต 
 ๒.๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการส า ร วจ  ร วบรวมข้ อมู ลประชากร  และทรั พยากรทา ง 
การศึกษา การจัดท าส ามะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
  ๓. ส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึ กษาปฐมวั ยและระดั บการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุณภาพ  โดย ไม่ เ สี ย 
ค่าใช้จ่าย ทั้ งนี้ ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจน  
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๔. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๕. ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๖.  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
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 ๒.๒.๒ การศึกษานอกระบบ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  ร่ ว ม ว า งแผนและก าหนดแนวทาง ในการสนั บสนุ น ส่ ง เ ส ริ ม กา รจั ด 
การศึกษานอกระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้      ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
  ๔.  ประสานการติ ดตาม  ประเมินผล  การจั ดการศึ กษานอ กระบบ เ พ่ือ 
ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.  ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ 
  ๓.  ประสานการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
  ๔.  ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัย เ พ่ือ 
ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาปฐมวัย 
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค บั ง คั บ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ  มี โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 
  ๒. ผู้ มีหน้ าที่ ในการจั ดการศึกษาทุกฝ่ าย  มีความเข้ า ใจที่ ถู กต้องและจั ด 
การศึกษาอย่างมีคุณภาพท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.  เขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางที่จะเชื่อมโยง 
ระหว่างการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.  มีการส่งเสริม ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
  ๕.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
   ๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๒.๓ งานสง่เสรมิแหล่งเรียนรู้  สิง่แวดลอ้มทางการศึกษาและภมูิปัญญาท้องถิน่ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  ส่ ง เสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่ งการเรียนรู้  สิ่ งแวดล้อมท างการศึกษาและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๓.  ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  ๔.  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ๕.  ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  มีทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๓. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  
และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของ บุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน สถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๒.  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๓.  ประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  
ชุมชนสถาบันทางศาสนา  และสถานประกอบการฯลฯ 
  ๔.  สนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ ปกครองมีความรู้  ความสามารถในการอบรม 
เลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
  ๕.  การด าเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทาง
ศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ 
  ๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ในการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๒.  มีระบบการติดตาม ก ากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชนสถาบัน
ทางศาสนา  และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 

 ๒.๕ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๓. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม 
ค าร้องขอ 
  ๔.  การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจสิทธิ หน้าที่ในการจัดการศึกษา มีความพร้อมและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓.  ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ๔. พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒.๖ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓.  สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๔.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติในหน้าที่สอดคล้อง
และเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง 
  ๒. มีการสนับสนุน  ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒.๗ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เทียบโอนผลการเรียน 
  ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติ ให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
  ๓. นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความเข้าใจและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ 
  ๒.  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการเทียบโอนผลการเรียน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติ เกี่ ยวกับ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 ๒.๘ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ 
มีความสามารถพิเศษ 
  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานการส ารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าทะเบียนเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 
  ๒. ประสานงาน ส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาส าหรั บเด็ กพิการ เด็ กด้อยโอกาส และ 
เด็กที่มีความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  ๓. ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัด 
การศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔. ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  ๒. เ ด็ ก พิก า ร  เ ด็ กด้ อ ย โ อกาส  และ เด็ กที่ มี ค ว ามส ามา รถ พิ เ ศษทุ กคน  ไ ด้ รั บ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๓. มี การประสานงานการจั ดการศึ กษาและ พัฒนาศั กยภาพส าหรั บ เด็ ก พิกา ร 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ ว่าด้ วยการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 
 



     | ๑๓๔ 
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๓. กลุ่มงานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามั ยของ
นักเรียน  เช่น โครงการอาหารกลางวัน  โครงการอาหารเสริม (นม)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนการส่ง เสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
นักเรียนทุกกรณีที่กล่าวในข้อ ๑ 
  ๓. ด าเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวัง
ติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 
  ๔. ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 
  ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

งานส่งเสรมิสุขภาพอนามยั 

งานส่งเสรมิกจิกรรมแนะแนวในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

งานส่งเสรมิกจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์และ 
นกัศกึษาวชิาทหาร 

งานส่งเสรมิกจิกรรมประชาธปิไตยและวนิยันกัเรยีน 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติกองทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม) 
  ๓. คู่มือการด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมอนามัย 
  ๔. คู่มือการจัดการเรียนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
  ๒. ส่งเสริมให้ด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
  ๓. ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
  ๔. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
  ๕. ส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
  ๖. ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือใช้ เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง 
ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
  ๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพ่ือการแนะแนว 
  ๘. ประสาน ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๙. ปรับปรุง  พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวท าให้นกัเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ  
  ๒. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  ๓. เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. คู่มือบริการจัดการแนะแนว  พ.ศ.๒๕๔๕  กรมวิชาการ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
  ๓. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ 
  ๒. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 
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  ๓. ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ  เพ่ือ
ความเป็นเลิศ   
  ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
  ๕. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ การ
ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 
  ๖. ประสาน   ติดตาม  นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และ
สังคม 
  ๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและ
เยาวชนรู้สึกรักและและหวงแหนสถาบัน 
  ๓. ชุมชนและสั งคมได้รับการพัฒนาส่ งเสริมให้มีการออกก าลั งกาย การส่ ง เสริม 
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬาน าไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. คู่มือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวิชาการ 
  ๒. คู่มือการจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 
  ๓. คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๓  กรมอนามัย 

 ๓.๔ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร เช่น  การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 
  ๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และผู้
ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น 
  ๓. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด  ชาติ  
และระดับโลก 
  ๔. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริม
ภาวะผู้น า การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบ าเพ็ญประโยชน์  
เป็นต้น 
  ๕. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด เ พ่ือก าหนด 
แนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
  ๖. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด 



     | ๑๓๗ 
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  ๗. จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี 
  ๘. การด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 
  ๙. ด าเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  ๑๐. ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
  ๑๑. ประสาน ติดตาม นิ เทศและประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานกิจกรรม 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร   ได้รับ
การยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมส าคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 
  ๒. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมื่อนักเรียนมีระเบียบวินัย 
  ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๓. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๔   
  ๔. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
  ๕. คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

 ๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้ เป็น  
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 
  ๒. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย    
การร่วมกิจกรรม 
  ๓. สนั บสนุ น ให้ ส ถานศึ กษาก าหนดแนวทางการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขพฤติ ก ร รม 
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน 
  ๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา 
  ๕. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. นักเรียนได้เรียนรู้และมีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย  มี
วินัยในตนเอง  บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
  ๒. สถานศึ กษามี ส่ ว น ร่ ว ม ในการส่ ง เ ส ริ มกา ร เมื อ งการปกครองที่ ดี ขอ งสั ง คม  
รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินัยของบุคลากร 
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  ๓. ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่สงบสุข 
ประชากรมีวินัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอ้ืออาทรต่อกัน 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พ.ศ. ๒๕๔๔  กรมวิชาการ 
  ๒. คู่มืองานสารวัตรนักเรียน  กรมพลศึกษา 
  ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
๔. กลุ่มงานส่งเสรมิสวัสดกิาร สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๔.๑.๑ การระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่ สนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
  ๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุก
ประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งสนับสนุน 
  ๔. ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชนหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
  ๕. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมสวสัดิการ  สวสัดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 

งานส่งเสรมิ สนบัสนุนการระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 

งานส่งเสรมิการจดัสวสัดกิาร สวสัดภิาพ ในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิการพทิกัษ์สทิธเิดก็และเยาวชน 
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  ๔.๑.๒ การด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา เช่น กองทุนประถมศึกษา กองทุน
เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนการศึกษาหรือมูลนิธิ  ต่าง ๆ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  ๒. วางแผนการด า เนินการและแจ้ ง เ งื่ อนไขการคัด เลือ กนักเรี ยนเ พ่ือขอ 
รับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
  ๔. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา 
  ๕. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
  ๖. จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน 
  ๗. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ ได้ รับทุนและรายงาน 
ผลการเรียนและการด าเนินการใช้ทุน 
  ๘. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรือ
อนุโมทนา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  สถานศึ กษา  ตลอดจนนั ก เ รี ยน ได้ รั บ 
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
   ๒. นักเรียนที่มีความจ าเป็นได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้จน
จบหลักสูตร 

               กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยวิธีการปฏิบัติการให้ เครื่องหมาย 
ตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ  พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 

 ๔.๒ งานส่งเสริม การจัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพในสถานศึกษา 
  ๔.๒.๑ การจั ดส วัสดิ การ  เช่น  การจั ดหายานพาหนะ การประกันภั ยรถยนต์   
สวัสดิการกู้ยืมเพื่อท่ีอยู่อาศัย  สินเชื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตครู ฯลฯ 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. ศึกษาระเบียบ  แนวทางปฏิบัติการจัดสวัสดิการประเภทต่าง  ๆ   
   ๒. วางแผนและก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสม 
   ๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจ 
ในเงื่อนไขการรับการสนับสนุน 
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   ๔. ด าเนินการให้บริการด้านสวัสดิการตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ 
   ๕. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลตามรายละเอียดที่ก าหนด 

 ๔.๒.๒ การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาระเบียบ แนวทางและเงื่ อนไขในการด า เนินการที่ เกี่ ยวข้องกับ 
การประกันชีวิต 
  ๒. วางแผนการด าเนินงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลให้ข้ าราชการและ
สถานศึกษาทราบ 
  ๓. ประสานการด าเนินการกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง           
  ๔. ติดตาม ตรวจสอบรายละเ อียด เงื่ อนไข เ พ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
ข้าราชการ  ลูกจ้างและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
                   ๕.  สรุปผลการด าเนินการและรายงานผล 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ข้าราชการ  ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่ดี  เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ข้าราชการ ลู กจ้ า งและนัก เรี ยนมีหลั กประกัน ได้ รับความช่ วยเหลือ 

ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   ๒. ระเบียบ  หรือแนวทางการด าเนินการด้านสวัสดิการแต่ละเรื่อง 

 ๔.๓ งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
                ๔.๓.๑  งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 

  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษา  วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
  ๒. รวบรวมและ เผยแพร่ เ อกสารที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บการ พิทั กษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก ให้ 
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  ๓. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน  เพื่อติดตาม  สนับสนุน  ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการ
ถูกละเมิด 
  ๔. สรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
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 ๔.๓.๒ การป้องกันความปลอดภัย  และอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
  ๑. ศึกษาแนวทาง  ร ะ เบี ยบ  กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการประกันคว าม 
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
  ๒. รณรงค์ให้สถานศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  เห็นความส าคัญและร่วมกัน
ก าหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น 
  ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
  ๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง 
  ๕. สรุปผลการด า เนินงานและปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทันต่อ 
เหตุการณ์อยู่เสมอ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นัก เ รี ยนทุ กคนได้ รั บการคุ้ มครองสิ ทธิ  พ้นจากการถู กล่ ว งละ เมิ ดและมี 

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
  ๒. แนวทางการด าเนินงานการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
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๕. กลุ่มงานส่งเสรมิกิจการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕.๑  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประชุมจัดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสานพ้ืนที่จัด
กิจกรรม 
 ๒. แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพ่ือจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 ๓. จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
 ๔. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
 ๕.  เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการด า เนินงานพร้อมทั้ งประเมินผลและรายงานผล 
ให้กระทรวงทราบเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 ๖. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ 
  ๒. มีแผนงาน/โครงการทั้งระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
  ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับ โครงการ อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 

กลุ่มงานส่งเสรมิกจิการพเิศษ 

งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

งานป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการใชส้ารเสพตดิในสถานศกึษา 

งานโครงการเสมาพฒันาชวีติ 

งานความมัน่คงของชาต ิ

งานวเิทศสมัพนัธ ์

งานการป้องกนัโรคเอดส ์

งานสารวตัรนกัเรยีน 
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  ๔. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เ พ่ือเผยแพร่โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
  ๕.  มี เครือข่ายการน าไปใช้ตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริทั้ ง ในระดับ 
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 

  ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ๕.๒ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. เตรียมการจัดท าโครงการตามความส าคัญและงบประมาณที่ได้รับ 
 ๒. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดระบบดูแลนักเรียนเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
 ๔. ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นราย
สถานศึกษา 
 ๕. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ 
 ๖. สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเคร่งครัด
ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 ๗. สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดระบบบ าบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
 ๘. จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลส าหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและจัดให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงส าหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๙. สรุปผลการด าเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสาธารณชนทราบ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. มี ก า รด า เ นิ นก ารป้ อ งกั นและแก้ ปัญหาสาร เสพติ ดของหน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการและมีการประสานร่วมมือในการด าเนินงานเป็นระบบเครือข่ายทุกระดับ โดยเฉพาะ
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 ๒. บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด 
 ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เกี่ ยวกับสารเสพติดทั้ ง ใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ 
 ๔. มีเครือข่ายเฝ้าระวังสารเสพติดในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบุคลากรใน
หน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ 
 ๕. มีการติดตามผล รายงานผลเกี่ยวกับสารเสพติดและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงสามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ 
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 ๖. หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานการป้องกันสารเสพติด  โดยมีการประกาศเกียรติคุณ
ให้ทุกระดับ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. นโยบายของรัฐบาล 
 ๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. แผนงาน/โครงการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕.๓ งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและวิธีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน 
 ๒. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรทุนให้สถานศึกษา 
 ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนตามจ านวนที่เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับให้
กระทรวงทราบ 
 ๕. เขตพ้ืนที่การศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   รวม  ๒  ครั้ง 
 ๖. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. จัดหากองทุนการศึกษาเตรียมรองรับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒. มีศูนย์เสมาพัฒนาชีวิตในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 ๓. ทุกองค์กรร่วมมือกันระดมกองทุนทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการป้องกันการถูกล่อลวงไปในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรร 
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน 
 ๒. มติคณะรั ฐมนตรีอนุมัติ แผนปฏิบัติ การป้อง กันและแก้ ไขปัญหาธุ รกิ จบริ การ 
ทางเพศเม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๓๙ 
 ๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕.๔  งานความมั่นคงของชาติ 
  ๕.๔.๑ งานพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง   

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. จัดท าแผนงานโครงการตามสภาพพ้ืนที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   ๓. จัดระบบการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงตามแผนงาน/โครงการ 
   ๔. ติดตามผลการด าเนินงานแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพ่ือ
พัฒนาส่วนที่มีปัญหาให้ดีขึ้น 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
   ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและมีจิตส านึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. มติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักการเกี่ยวกับแนวคิดและจัดท าแผนแม่บท เพ่ือพัฒนา
ชุมชนสิ่งแวดล้อมและควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง 
   ๒. ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ๑ ๑  กุ ม ภ า พั น ธ์  ๒ ๕ ๓ ๕  ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
ตั้งคณะท างานพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนที่สูง 
   ๓. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมพืชเสพติดบนพ้ืนที่สูง  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ๕.๔.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมจัดท าแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้าน อพป . ร่วมกับ กอ.
รมน.จังหวัด 
  ๒. เขตพ้ืนที่ การศึกษาเข้ ารับการประชุมร่ วมกับ กอ .รมน . ภาค เ พ่ือเตรียมการ 
ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในหมู่บ้าน 
  ๓. จัดส่งข้าราชการในส านักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามที่ กอ.รมน. จังหวัดก าหนด 
  ๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีตามที่ กอ.รมน. จังหวัดขอความร่วมมือ 
  ๕. สรุปและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ประช าชนกลุ่ ม เ ป้ าหม าย ได้ รั บบ ริ ก า ร ก า รศึ กษ าต ามคว าม เหมาะสมกั บ 
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
  ๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและจิตส านึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง   การปกครอง  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 คู่มือการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

 ๕.๔.๓ งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ป.ช.ด.) 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กอ.รมน., ตชด. กศน.) 
  ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดกิจกรรมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 
  ๓. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  ๕. สรุปรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถน าความรู้ไปสร้าง
ความมั่นคงให้กับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๒๔  เกี่ยวกับหมู่บ้านป้องกัน 
ตนเองตามชายแดน 
  ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ๓. แผนงาน/โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 

 ๕.๔.๔ งานสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  ๒. วิเคราะห์นโยบาย  แนวคิด  งบประมาณ  โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  ๓. พิจารณาก าหนดแผนงาน สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔. ก าหนดแผนการประสานงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๕. ด าเนินการตามแผนงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  ๖. ก ากับ  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ๗. สรุปและจัดท ารายงาน 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคน/ หมู่บ้าน/
ชุมชน/สังคมให้มีคุณภาพด ารงชีวิตประกอบอาชีพสุจริต ลดปัญหาอาชญากรรม/อบายมุข 
  ๒. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและมีรายได้เพียงพอการด ารงชีวิต 
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  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑. อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง น้อมน ามาจากพระบรมราชปณิธาน ใน 
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อ  
วันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๔๙๓ 
  ๒. โครงสร้างองค์กรด าเนินการ /ประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง   
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ๕.๔.๕ งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 

   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งมีคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์นโยบาย
และสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองและสังคม 
   ๒. ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด  ๕  ปีและแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปี 
   ๓. จัดล าดับงบประมาณประจ าปี 
   ๔. เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
   ๕. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑. งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  สามารถพัฒนาความ
เป็นอยู่และแก้ปัญหาด้านสังคมวิทยา 
   ๒. มีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่  
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขวาง 

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   ๒. โครงการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ ์
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานงานความร่ ว มมื อ โ ครงการ พัฒนาการศึ กษาต่ า งประ เทศ  ง านทุ น 
การศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 
 ๒. ด าเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ 
 ๓. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงาน โครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 ๒. บุคลากรและนักเรียน  ได้มีโอกาสรับทุนต่างประเทศ 
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 ๓. มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน 

 ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. กฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการศึกษา  ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ 
 ๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความร่วมมือกับโครงการต่างประเทศ 

 ๕.๖ การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
 ขั้นตอนและการปฏิบัติ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. ประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 
 ๓. จัดท าแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทั้งในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน 
 ๕. ร าย ง านติ ด ตามผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและร่ ว มกั น แก้ ไ ขปัญหา อุปส รรค ในกา ร 
ด าเนินงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. สถานศึกษาทุกระดับ มีการเฝ้าระวังนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุขทุกเรื่อง 
 ๒. สถานศึกษาทุกระดับ นักเรียนปลอดจากโรคเอดส์ 

 ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 ๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน 
 ขั้นตอนและการปฏิบัติ  
 ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสารวัตรนักเรียนเพ่ือ 
จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน 
 ๒. สารวัตรนักเรียนและสถานศึกษาจัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาทและ
การพัฒนาความประพฤตินักเรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง 
 ๓. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤตินักเรียน 
และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
 ๔. รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาร่วมกัน 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาทและ 
การพัฒนาความประพฤตินักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างฉับพลันทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 ๒. นักเรียนทุกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามีความประพฤติดีและไม่มีการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท 

 ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการศึกษา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 
 กลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ

สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เ พ่ือส่ ง เสริม การศึกษา วิจั ย และพัฒนาให้ เขต พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
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      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิ เทศ  ติ ดตาม  ตรวจสอบ และประ เมินผลการบริ หา รและการจั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      
 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

๑. งานธุรการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



     | ๑๕๔ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิ เคราะห์  วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับ  ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.  
๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการประชาสั มพันธ์ และการข่ าวราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 
หลกัสตูรการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพเิศษ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันา
หลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้



     | ๑๕๕ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 

การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ แนวโน้ มและทิศทาง ในการจั ดการศึ กษาปฐมวั ย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัย ในชั้น เรียน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มี  
ความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ ด้ อ ย โ อกาส  และผู้ มี ค ว ามส ามารถ พิ เ ศษ  และ ให้ ค ว ามช่ ว ย เหลื อ สถานศึ กษา ในด้ า น 
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 



     | ๑๕๖ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึ กษาหลั กสู ต รก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  พุทธศั ก ร าช  ๒๕๔๔  และมาตร ฐ าน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ
ดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่ ง เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่ ง เสริมและสนับสนุน ให้สถานศึ กษาจั ดท าหลักสู ตร สถานศึ กษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 
 
 



     | ๑๕๗ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

            ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

               กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. กลุ่มงานวัดและประเมนิผลการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการ
วดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา 
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 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ   พ .ศ . ๒๕๔๒ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของ 
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ 
เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ 
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการ
เขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มี ค ลั ง เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะประ เ มิ น ผ ล ร ะดั บ เ ข ต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ 
ความต้องการของสถานศึกษา 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิ เคราะห์   วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  
การศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ     ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้ สอดคล้องตามที่ กร ะทรวง 
ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้  ความสามารถ 
ให้กับนักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมี 
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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๔. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี 
  ๔. นิ เทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่ อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

งานศกึษา  คน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันา
สื่อ  นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา 
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 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ     เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง
การศึกษา 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

๕. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและ 
 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการ

บรหิารและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืขา่ยการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 
          

งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบ
บรหิารและการจดัการศกึษา 
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 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภาย ใน  ส่ ง เ ส ริ ม ครู เ ป็ นผู้ ส ร้ า งกั ล ย าณมิ ต ร  นิ เ ทศภ าย ใน  ส่ ง เ ส ริ ม เ ครื อข่ า ย การนิ เ ทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิ เทศภายนอก รวมทั้ ง  
ส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด า เนิ นการและร่ ว มมื อกับหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พัฒนา เครื อข่ ายการนิ เทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
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 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 
 ๓. ด า เนินการนิ เทศ ติดตาม ตรวจ สอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
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 ๓.  สนับสนุน ส่ ง เสริม และเผยแพร่การวิ เคราะห์  วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
๖. กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒.  ศึกษา  ค้ นคว้ า  หลั กการ  แนวคิ ด  และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บการจั ดท ามาตรฐ าน 
การศึกษา แล้วน ามาวิ เคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาช าติและระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 

กลุ่มงานส่งเสริม
พฒันาระบบ 
การประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนั
คุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศกึษา งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐาน
และการประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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 ๕.  ร่ ว มก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นก าร พัฒนาระบบประกั นคุณภาพทั้ ง ร ะดั บ เ ขต พ้ืนที่ 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่ วมกับสถานศึกษาวิ เคราะห์ผลกา รประเมิน เ พ่ือหาจุด พัฒนาและน ามา เป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้ งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรว จสอบ วิ เคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เ พ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึ กษาทุ กแห่ ง ใน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา ได้ รั บการตรวจสอบคุณภาพภาย ใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ  หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่ ง เ ส ริ มแล ะสนั บ สนุ น ให้ ส ถ านศึ กษ าประ เ มิ น ตน เ อ ง  และจั ดท า ร า ย ง าน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ 
รายชื่อสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เ พ่ือ น ามาใช้ประโยชน์ ในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องระบบหลักเกณฑ์  วิ ธี การประกันคุ ณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึ กษา  ค้ นคว้ า  วิ เ ค ราะห์  วิ จั ย  ม าตรฐานและการประกั น 
คุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิ เ ค ราะห์  วิ จั ย  มาตรฐ านการประกันคุณภาพภาย ในและภายนอก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่ง เสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด า เนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ๕. นิ เ ทศ  ติ ดต าม  ก ารวิ จั ยมาตรฐ านและการประกั นคุณภ าพกา รศึ กษ าขอ ง 
สถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



     | ๑๖๗ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องระบบหลักเกณฑ์  วิ ธี การประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิ เคราะห์  และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้ านบริหารงานบุคคล  
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

ง า น ว า ง แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ 
ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



     | ๑๖๘ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิ เคราะห์ข้ อมูลที่ เ กี่ ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศ 
การศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 
 
 



     | ๑๖๙ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระ เบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     | ๑๗๐ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



     | ๑๗๑ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานธุรการ 

งานตรวจสอบการเงนิ 
และการบญัช ี

งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

แนวคิด 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของส าน ักงานเขตพื ้นที่ 
การศกึษาและสถานศกึษา เพื่อให้การปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้   เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุ 
เป้าหมาย  การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมกีารสอบทานที ่ด สีามารถที ่จะท า ให ้การใช้ 
ทรพัย์สนิของทางราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  มปีระสทิธผิล  ประหยดัและโปรง่ใส 

วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อใหห้น่วยงานมรีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ  และมปีระสทิธผิล 
 ๒. เพื ่อ เป็น เครื ่อ งม อื ในการบร หิารม ใิห ้เ ก ิดความ เสี ่ย งที ่จ ะท า ให ้ส าน ักง าน  
เขตพื้นที่ และสถานศกึษาปฏบิตังิานไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 ๓.  เพื่อให้มีการใช้ทรัพย์สินภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
มปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล ประหยดั โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๔. เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในการใช้
ทรพัย์สนิให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ สามารถแก้ไขปรบัปรุงให้มคีวามเหมาะสมทัง้ระบบการใช้
ทรพัยส์นิ ระบบการตรวจสอบและระบบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เชื่อถอืได้ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  งานตรวจสอบทางการเงนิและบญัช ี
 ๓.  งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



     | ๑๗๒ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

 กรอบงานตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะด าเนินการตรวจสอบให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา โดยปฏบิตังิาน 3 ภาระกจิหลกั  คอื 
 ๑.  งานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๒.  งานตรวจสอบการเงนิการบญัช ี
 ๓.  งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

๑.  งานธรุการ 

     ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
     ๑. ศกึษาวเิคราะห์วางแผนจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและการบรหิารงานของกลุ่มงาน ให้
สามารถด าเนินงานตามภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
     ๒.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มงานและออกแบบระบบ ระบบงานสารบรรณให้ 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัระบบงานสารบรรณของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
     ๓.  ด าเนินการเกีย่วกบัการประชุมภายในส านกังานกลุ่ม 
      ๔.  ประสานงานกบักลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศกึษาในงานธุรการที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารงานของกลุ่มงาน 
      ๕.  ประสานการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มงาน ให้ครู
บุคลากรทางการศกึษา และประชาชนทัว่ไปทราบ 
      ๖.  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน 

       ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
       การปฏบิตังิานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวกรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

       กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
       ๑.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
       ๒.  ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 
       ๓.  พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
       ๔.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหข้า่วและบรกิารขา่วสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
       ๕. ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการให้ข่าวและบรหิารข่าวสารของทางราชการ
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
       ๖.  ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการประชาสมัพนัธ ์และการใหข้า่วราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕  
       ๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



     | ๑๗๓ 
สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

 

 

๒.  งานตรวจสอบทางการเงิน การบญัชี 

         การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี เป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือมีการควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ  
ซึง่สาระส าคญัของการตรวจสอบมดีงันี้ 
         ๑. ตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบัและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูดา้นการเงนิการบญัชแีละการด าเนินงาน 
         ๒.  ตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน เกี่ยวกับการจดัหา ควบคุม การใช้ประโยชน์  
การบ ารงุรกัษาและการใชท้รพัยส์นิอยา่งคุม้ค่าและปราศจากการทุจรติ 
        ๓. การสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  เกี่ยวกบัการเงนิการบญัชี
การงบประมาณ การบรหิารทรพัยส์นิ และการปฏบิตังิานต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานและแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบญัช ี ตามระเบยีบ  กฎหมายเพื่อการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง และมคีวามน่าเชื่อถอื 
 ๒. วางแผนตรวจสอบ (Audit Plan)  ระบบการเงนิ  ระบบบญัช ีระบบงบประมาณ และ
การดแูลทรพัยส์นิ  และการสอบทานการควบคุมภายใน 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบภายในและการด าเนินงานดา้นการเงนิและการบญัช ี
 ๔. แต่งตัง้คณะด าเนินการตรวจสอบ 
 ๕. จดัท าเครือ่งมอืและมาตรฐานการตรวจสอบ 
 ๖. ด าเนินการตรวจสอบ (Audit Conduct)   

     -  ระบบการเงนิ  ได้แก่ การรบัเงนิ  การใช้จ่ายเงิน และการเก็บรกัษาเงนิเพื่อให้
เป็นไปตามระเบยีบกฎหมายทีก่ าหนด 
  - ระบบบัญชี ได้แก่ การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงิน 
ทีถู่กตอ้งและเป็นปจัจบุนั  
      -  ระบบงบประมาณ  ไดแ้ก่  การใชจ้า่ยเงนิเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  
  -  การดูแลทรพัยส์นิ ไดแ้ก่ การจดัหา การบ ารุงรกัษาและการจ าหน่ายที่เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมและคุม้ค่า 
  -  การสอบทานการควบคุมภายใน ได้แก่ การสอบทานระบบงานการเงนิ การบญัช ี
และระบบงบประมาณ การดูแลทรพัยส์นิ และการปฏบิตังิานในกลุ่มงานต่าง ๆ ของส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา เพื่อใหเ้กดิความเพยีงพอต่อการลดความเสีย่งทุกดา้น 
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 ๗. รายงานผลการตรวจสอบ (Audit Report) โดยการวิเคราะห์และสรุปผล 
การตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษารบัทราบและสัง่การ 
 ๘. ตดิตามผลการตรวจสอบ (Audit Fallow up) เป็นการติดตามผลการตรวจสอบ 
ตามขอ้เสนอแนะ หรอืตามทีผู่อ้ านวยการเขตพืน้ทีส่ ัง่การ 

๓.  งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

 เป็นการตรวจสอบที่เน้นตรวจผลการปฏบิตังิานหรอืกระบวนการปฏบิตัิงานที่เกดิขึน้จรงิ           
เปรยีบเทยีบกบัผลผลติ หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร  มคีวามเสี่ยง
อย่างไร ที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ในการตรวจสอบการด าเนินงานจะเป็นการ 
ตรวจสอบตามแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี ขอ้ตกลงการให้บรกิารสาธารณะ (Public 
Service Agreement : P.S.A) หรือการตรวจสอบตามนโยบายของรฐั โดยม ี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบกระบวนการปฏบิตังิาน  ผลการด าเนินงาน  ผลลพัธ ์ และผลกระทบและ
ผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่มปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพและประหยดั ตลอดจนการ
เร่งรดัการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงาน การปฏบิตังิาน และการ
ปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงาน 

 ขัน้ตอนและแนวการปฏิบติั 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ พันธกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ทัง้ปรมิาณ คุณภาพ และมาตรฐานตามทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาก าหนด 
 ๒. วางแผนการตรวจสอบ (Audit plan)  ดงันี้ 
  ๒.๑ ก าหนดเรือ่งทีท่ าการตรวจสอบ 
  ๒.๒  ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาการตรวจสอบ 
   ๒.๓  ก าหนดประเดน็ปญัหาการตรวจสอบ 
  ๒.๔ จดัท าแผนปฏบิตังิานตรวจสอบ (Audit program) ซึ่งเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบ
ประกอบดว้ยสาระส าคญั  ดงันี้ 
         ๒.๔.๑  วตัถุประสงค ์
   ๒.๔.๒ เกณฑ ์, มาตรฐาน  หรอืบรรทดัฐาน 
        ๒.๔.๓ ตวัชีว้ดั 
         ๒.๔.๔ วธิกีารตรวจสอบ 
         ๒.๔.๕ ผลการตรวจสอบ 
 ๓. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัใินการตรวจสอบการด าเนินงานแก่
สถานศกึษา 
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 ๔. แต่งตัง้คณะด าเนินการตรวจสอบ 
 ๔. การปฏบิตักิารตรวจสอบ  (Audit conduct)   
  เป็นขัน้ตอนการหาข้อมูล  หลกัฐาน ในรายละเอียด ข้อเท็จจรงิ รวมถึงข้อตรวจพบ
เกีย่วกบัประเดน็การตรวจสอบ โดยด าเนินการดงันี้ 
   ๔.๑ การรวบรวมหลกัฐานและกระดาษท าการ (เอกสารที่จดัท าขึน้ในการเก็บข้อมูล  
เพื่อประกอบการเขยีนรายงานการตรวจสอบ)  โดยวธิกีารดงันี้ 
         ๔.๑.๑ ตรวจรวบรวมข้อมูล  สอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติงานและ 
ระบบงานตามทีก่ าหนดในแนวทางการตรวจสอบ 
   ๔.๑.๒ ตรวจสอบเอกสารและหรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ร ับผิดชอบและผู้ที่
เกีย่วขอ้ง 
   ๔.๑.๓ บนัทกึรวบรวมขอ้มลูในกระดาษท าการต่าง ๆ 
      ๔.๒  สรปุผลการตรวจสอบ 
       เมื่อท าการตรวจสอบได้ข้อเท็จจรงิแล้วน ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน  
หรอืบรรทดัฐานทีก่ าหนดไว ้
 ๕.  รายงานการตรวจสอบ  ( Audit report) 
  เป็นขัน้ตอนการจดัท ารายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อเท็จจรงิที่ตรวจพบว่าเป็น
อย่างไร ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานหรอืบรรทดัฐานที่ก าหนดหรอืไม่ มสีาเหตุ ผลกระทบอย่างไร 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นขอ้มลูเบือ้งต้นในการเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ ซึง่รายงานการ
ตรวจสอบจะมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัคอื 
  ๕.๑ ความเป็นมาในการตรวจสอบ 
   ๕.๒ วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  ๕.๓ ขอบเขตและวธิกีารตรวจสอบ 
   ๕.๔ ระยะเวลาการตรวจสอบ 
   ๕.๕ ประเดน็ทีต่รวจสอบ 
   ๕.๖ เกณฑ ์(Criteria) 
   ๕.๗ ขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบ  (Condition) 
    ๕.๘  ผลกระทบ (Effect) 
     ๕.๙ สาเหตุ (Cause) 
  ๕.๑๐ ขอ้เสนอแนะ (Recommendation) 
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ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงั 
   การด าเนินงานด้านการเงินและทรัพย์สินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาได้รบัการตรวจสอบ และมกีารควบคุมที่มปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยดั  
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างความมัน่ใจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศกึษาในการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๒  
บญัญตัิว่า ให้มรีะบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการใช้จ่าย
งบประมาณการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัการศึกษา แนวการจดัการศกึษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีต่รวจสอบภายนอก 
 ๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
(หนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๕๒๘.๓/ ว ๑๐๙๓  ลงวนัที ่๑๑  มกราคม ๒๕๔๕) 
 ๓. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๔. ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 


