คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการ
ภายในสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น
สําหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอน การปฏิบัติงานของ
กลุ่มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งได้วิเคราะห์อํานาจหน้าที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ
ให้มีความเข้มแข็ง ประสบความ สําเร็จตามเป้าหมาย และส่งผล ต่อการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้สูงขึ้นต่อไป

กลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
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1
สวนที่ 1
บทนำ
งานอํานวยการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร
องคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภาระกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจ อํานาจ หนาที่ ไดอยางเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกตอง โปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและให้ การบริการ
ขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา เพื่อให
สามารถบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปนไปตามมาตรฐานสํานักงาน
2. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการประสานงานของกลุ่มอํานวยการ การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน
3. เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร และผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สู่สาธารณชน ซึ่งจะกอใหเกิดความรู
ความเขาใจ ความเลื่อมใสศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
4. เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ขอบขำย/ภำรกิจ
1. งำนสำรบรรณ
1.1. งานรับ-สง หนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ
2. งำนชวยอำนวยกำร
2.1 งานรับ-สงงานในหนาที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหนาที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสํานักงาน

2
3. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดลอม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งำนยำนพำหนะ
5. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งำนประสำนงำน
7. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
7.1 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)
7.2 งานเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) และสรรหา
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวของ
8. งำนประชำสัมพันธ
8.1 งานสรางเครือขายประชาสัมพันธ
8.2 งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
9. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. งำนอื่นๆที่ไดรับมอบหมำย
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งานเลือกตั้ง และสรรหา
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งานประสานงาน
ขอบเขตของงำน
งานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
งานประสานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
งานรัฐพิธี และวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ
งานพิธีวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา
งานประเพณี และวันสําคัญของจังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการประสานงานระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงาน ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
งานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
งานประสานโครงการหรือกิจกรรมพิเศษ
งานรัฐพิธี และวันสําคัญต่าง ๆ ของทางราชการ
งานพิธีวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา
งานประเพณี และวันสําคัญของจังหวัดสุโขทัย
1. จัดเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้งหมดโดย แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน เพื่อให้มี
หน้าที่รับผิดชอบร่วมงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
2. ศึกษารายละเอียดของงาน กิจกรรม โครงการ ต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3. บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อพิจารณาสั่งการ
4. บันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ โดยมีรายละเอียด กําหนดการ จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ลักษณะการแต่งกาย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี) อาทิ พานพุ่มทอง-เงิน พานพุ่มดอกไม้
สด/แห้ง ชุดข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น
6. ตอบรับการเข้าร่วมงาน กิจกรรม โครงการ ให้ต้นเรื่องรับทราบ เพื่อบริหารจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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5
งำนประสำนงำน
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

1 จัดเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้งหมดโดย
แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน
รับการประสานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/
2
เอกชน ในการจัดงาน กิจกรรม โครงการ
บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อมอบหมาย
3
ผู้รับผิดชอบ ร่วมกิจกรรม
บันทึกแจ้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบพร้อม
4
รายละเอียด อาทิ กําหนดการ การแต่งกาย เป็นต้น
5 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ พานพุ่มทอง-เงิน พานพุ่ม
ดอกไม้สด/แห้ง ชุดข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น
5 ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
6 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีตารางมอบหมายการเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษารายละเอียดของงาน กิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน
บันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา
บันทึกข้อความแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
พานพุ่มทอง-เงิน พานพุ่มดอกไม้สด ชุด
ข้าวสารอาหารแห้ง
แบบตอบรับ
ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

งานทาลายหนังสือราชการ
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ขอบเขตของงำน
การทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอํานวยการ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปี
ปฏิทิน ดําเนินการสํารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บจัดทําบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติการทําลายเอกสาร
ที่ครบอายุการเก็บ ให้ทุกกลุ่มใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ทราบและดําเนินการ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการประจําปี อย่างน้อย 3 คน ให้ ผอ.สพป.สุโขทัย
เขต 1 ลงนามจัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลาย ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทําลาย
3. คณะกรรมการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขออนุญาตทําลาย
4. บันทึกรายงานผลการพิจารณาและข้อขัดแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อ ผอ.สพป. สุโขทัย
เขต 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. จัดส่งบัญชีหนังสือขอทําลายที่ผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ทําลาย หรือขอสงวน
6. ทําลายโดยการเผา หรือใช้เครื่องบดทําลาย
7. เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงานให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

7

ขั้นตอนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร

แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ

ไม่เห็นชอบ / แก้ไข

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
พิจารณาอนุมัติ

- ดําเนินการทําลายหนังสือ
- รายงานผลการทําลายหนังสือ

คัดแยกประเภทหนังสือ
ที่ครบอายุการเก็บ

จัดทําบัญชีและรายละเอียด
หนังสือที่จะทําลาย

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดใน
บัญชีหนังสือที่จะทําลาย

8
งำนกำรทำลำยหนังสือรำชกำร
ที่
1
2
3

4

5
6
7

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ภายใน ๖๐วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ดําเนินการ
สํารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บ
จัดทําบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติการ
ทําลายเอกสารที่ครบอายุการเก็บ ให้ทุกกลุ่มใน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ทราบและดําเนินการ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
ประจําปี อย่างน้อย3 คน ให้ ผอ.สพป.สุโขทัย
เขต1 ลงนาม
จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาต
ทําลาย ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทําลาย
คณะกรรมการกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือ
ราชการที่ขออนุญาตทําลาย
บันทึกรายงานผลการพิจารณาและข้อขัดแย้งของ
คณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อ ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1
พิจารณาอนุมัติ
จัดส่งบัญชีหนังสือขอทําลายที่ผู้มีอํานาจอนุมัติแล้ว
ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทําลายหรือขอสงวน
ทําลายโดยการเผา หรือใช้เครื่องบดทําลาย

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ดําเนินการสํารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บ
มีบันทึกแจ้งเวียนระเบียบแนวปฏิบัติการทําลายเอกสาร
ที่ครบอายุการเก็บ ให้ทุกกลุ่มใน สพป.สุโขทัย เขต 1
ทราบและดําเนินการ
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ
มีบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลาย
ตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทําลาย คณะกรรม –
การกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขออนุญาต
ทําลาย
มีบันทึกรายงานผลการพิจารณาฯ
มีหนังสือขอทําลายที่ผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วให้หอจด –
หมายเหตุแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
ทําลายหรือขอสงวน
มีการดําเนินการทําลายตามระเบียบ

งำนรักษำควำมปลอดภัย

9

ขอบเขตของงำน
งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานสําคัญของส่วนราชการ เพื่อให้มีมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้รับผิดชอบที่สําคัญ คือผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่
ในองค์การ โดยต้องมีการควบคุม ติดตามรายงานตามระเบียบที่กําหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีกําหนด
2. เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดวามเสียหายมีความคงอยู่และปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบสุข ความมั่นใจ ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพี่อเป็นแนวทางในการกําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
2. กําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบวางแผนการจัดเวร
รักษาการณ์ โดยการตรวจเช็คจํานวนบุคลากรใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เพื่อจัด
ให้มีหน้าที่อยู่เวรฯ ตรวจเวร และอยู่ยาม
3. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบันทึกแจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการอยู่เวรและการตรวจเวร
รักษาการณ์ ให้ทุกกลุ่มทราบและถือปฏิบัติ
4. จัดหา จัดเตรียม อุปกรณ์ ที่จําเป็นสําหรับการรักษาความปลอดภัยเช่น เครื่องดับเพลิงไว้ตามที่
เหมาะสมและตรวจเช็คให้ใช้งานได้อย่างสม่ําเสมอ
5. กําหนด มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนโดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคําสั่ง จัดทําคํา
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร อยู่ยาม และตรวจเวรฯยาม ประจําสํานักงาน ให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผู้รับมอบอํานาจ
ลงนาม จัดทําบันทึกแจ้งเวียนให้ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทราบล่วงหน้า
6. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การ
รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอ โดยนําเสนอ
บันทึกเหตุการณ์การอยู่เวรและการตรวจเวรประจําวัน เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ลงนามรับทราบ ทุกวัน

10
งำนควำมปลอดภัย
ที่

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ

แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในหน่วยงาน
กําหนดแผน รูปแบบการรักษาความ
2
ปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในหน่วยงาน
เสนอแผนการรักษาความปลอดภัยและ
3 บรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงาน ต่อ
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ
4 กําหนด/มอบหมายหน้าที่ความรับผด
ชอบให้บุคลากรได้ปฏิบัติ
1

5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการรักษาความปลอดภัย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
แผนและระเบียบที่กําหนดไว้
7 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
6

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทํางานครบถ้วน

มีการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้องตามระเบียบ
บันทึกข้อความ พร้อมรายละเอียด
มีการออกคําสั่งมอบหมายงาน ให้บุคลากร
รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดทําทะเบียนคุมการ
อยู่เวร อยู่ยาม และตรวจเวรยาม
มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานครบถ้วน
และมีคุณภาพ
มีทะเบียนคุมการปฏิบัติงานทะเบียนคุมการอยู่เวร อยู่ยาม และ
ตรวจเวรยาม
มีหลักฐานการติดตามตรวจสอบ และขั้นตอน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรงำนพัฒนำคุณภาพการให้ บริการ
ขอบเขตของงำน
การให้ความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริการ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
2. มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
นํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการ
สื่อสารดังกล่าว
3. พัฒนาระบบการรวบรวม ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําชมเชย โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
4. สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
ตามทีก่ ําหนดไว้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
7. สรุปผลการดําเนินงาน วิจัย รายงานผลการดําเนินงาน
8. ศึกษา สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1
ที่
1

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

2

ศึกษา เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3

วิเคราะห์ ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจใน
การให้บริหารของ สพป.สุโขทัย เขต 1

มีการวิเคราะห์ ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลุมทุกกลุ่ม
มีแบบสอบถามความพึงพอใจ

5

ส่งแบบสอบถาม ให้สถานศึกษาในสังกัด และทุก
กลุ่มงาน ใน สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อแจกให้ผู้มา
รับบริการช่วยตอบแบบสอบถาม

มีหนังสือแจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัด และทุกกลุ่ม
งานใน สพป.สุโขทัย เขต 1 ดําเนินการแจกแบบสอบ
ถามให้ผู้ที่มารับบริการ

6

ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
สถานศึกษาและของแต่ละกลุ่มงาน ในสังกัด
วิเคราะห์ผลสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ของการให้บริการ
สรุป รายงานผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

มีข้อมูลในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จาก
สถานศึกษาและกลุ่มงานในสังกัด
มีโปรแกรมExcel ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4

7
8

มีบันทึกการสรุปผลความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
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งำนยำนพำหนะ
ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเป็นต้อง
ใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
เตรียมความพร้อม การให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ
และการสรุปและรายงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
3. ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพ
พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำร/วิธีกำรทำงำนจริง
1. ตรวจรับทราบงานที่ปฏิบัติประจําวันและล่วงหน้าที่แฟ้มรับงานที่งานยานพาหนะหรือที่บอร์ด
หน้ากลุ่มอํานวยการ เพื่อดูสถานที่นัดหมายและเวลารับผู้ใช้รถ สถานที่ไป จํานวนผู้โดยสาร ภารกิจที่ไป ผู้ขอใช้รถ
กรณีเร่งด่วนผู้ควบคุมยานพาหนะจะโทรศัพท์แจ้งงานที่จะปฏิบัติพร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับพนักงานขับรถ
2. ประสานผู้ขอใช้รถเพื่อยืนยันการใช้รถและเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวันหรือก่อนเวลาที่ปฏิบัติงาน
3. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจและสถานที่เดินทางไปปฏิบัติงานก่อนเวลานัดหมาย
พนักงานตรวจเช็ครถก่อนเดินทางอีกครั้งและบันทึกเลขกิโลเมตรของรถยนต์ก่อนเดินทางที่สมุดบันทึกปฏิบัติงาน
ประจํารถและนํารถไปรับผู้ขอใช้รถที่จุดนัดหมายก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในวันปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานขับรถตามกฎจราจร ขับรถระมัดระวังไม่ประมาท และในระหว่างขับขี่รถพนักงานขับ
รถต้องต้องสังเกตที่แผงหน้าปัดรถยนต์เพื่อดูการเตือนระบบต่างๆ ของรถยนต์ กรณีเติมน้ํามันให้บันทึกเลข
กิโลเมตรและจํานวนลิตร และจํานวนเงินที่สมุดบันทึกประจํารถในระหว่างขับขี่
5. บันทึกเลขกิโลเมตรกลับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่สมุดบันทึก
ปฏิบัติงานประจํารถและทําความสะอาดรถพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
6. นํารถเข้าจอดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จปฏิบัติงานแล้วและนํากุญแจรถเก็บที่ตู้เก็บ
7. ตรวจ เพื่อรับทราบงานที่จะปฏิบัติล่วงหน้า ที่บอร์ดหน้ากลุ่มอํานวยการ หรือที่แฟ้มรับงานที่งาน
ยานพาหนะ
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ศึกษาสภาพปัจจุบันการใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าหมวดยานยนต์
- จัดทําข้อมูลยานพาหนะส่วนกลาง
-กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การขออนุญาต
ใช้ยานพาหนะ
- การขออนุมัติเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
กําหนดสถานทีเ่ ก็บรักษายานพาหนะ
ส่าวนกลางอยู่ในที่ปลอดภัย และ
สอดคล้องกับระเบียบ

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 หรือรอง
ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 1 ที่ได้รับ
มอบหมาย อนุมัติให้ใช้ยานพาหนะ
และสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง

นําผลการดูแล บํารุงรักษา การตรวจสภาพ
ของยานพาหนะ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมให้
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

ภำคผนวก

จัดข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงร่วมงำนรัฐพิธี และกิจกรรมต่ำง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
- นางสาวทิพย์วรรณ คล่ําคง
- นางชุลีกร นิธิวรรณกุล
- นางวัลยา พกามาศ ชํานิ
- นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
- นางดารารัตน์ นิคม
- นายสุธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
- นางสาวนิสา จันนา
- นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
- นางจันทร์แดง ทับศูนย์
- นางเบ็ญจา พรหมณะ
- นางสาวรัตติภรณ์ เขียวบุตร
- นายปิยพจน์ อ้นปาน
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย
- นางรจนา พ่วงพี
- นางสาวสกุณา เพ็งศรี
- นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน
- นางสาวชนิตสิรี ธิบดี
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
- น.ส.นิชานันท์ ชูติพงศ์ชยั วัฒน์
- นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์
- นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
- นางพัชรินทร์ กมลรัตน์
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย
- นางรัตนา เสนาพิทักษ์
- นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี
- นางประภัสสร เถาพันธ์
- นางสาวชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์
กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย
- นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
- นางสาวจุฑามาศ สอนโต
- นางสาวสุภาวดี แก้วจีน
- นางสาวเยาวรัตน์ ชืน่ พุก

กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย
- นางยุพนิ พงษ์ปรีชา
- นางอิษฎาพร ประดุงรุก
- นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
- นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย
- นางอภิญญา ศิลปะชัย
- นางณิชาภัทร ภู่ทอง
- นายไมตรี นาคประสิทธิ์
- น.ส.บุญยืน กันจิตร
กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย
- นางสาววีณา แสนโกศิก
- นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี(ซ้ํา)
- นายไกรสร พรมลา
- นางศรัญญารัตน์ พรมลา
กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย
- นายภิญโญ บุญมา
- นางพรพนา สุขอ่ํา
- นางสาวชญานิศา ควรสุวรรณ
- นายวัชรพงศ์ รัตนพร
กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย
- นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร
- นางสมปอง ราษี
- นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
- นางสาวพิมพร จันทะวาศ
กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วย
- นางวาริน นะริน
- นางเสาวลพ เดาวเรส
- นางสาวกิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
- นางสาวศิริรัตน์ เหมมูล
กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย
- นายไชยยศ ทองปากน้ํา
- นางสิรธญา แก้วเนย
- น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง
- นางสาวศรุชา นาคทรัพย์

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กลุ่มอํานวยการ
ที่
วันที.่ ..............................................................................
เรื่อง ขออนุมัติเติมน้ํามันเชื้อเพลิงและระบบหล่อลื่นรถยนต์ของทางราชการ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ด้วยรถยนต์ของทางราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
เลขทะเบียน................................สุโขทัย มีความจําเป็นที่จะขออนุมัติเติมน้ํามันเชื่อเพลิงและระบบหล่อลื่นต่างๆ
โดยใช้เงินงบประมาณจากงานหรือโครงการ...................................................................................เพื่อใช้ ในราชการ
เรื่อง..............................................................................................................................สถานที่.............................
..................................................ในวันที่..........................................................
โดย  ขออนุมัติเติมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน...................ลิตร เป็นเงิน........................บาท
 ระบบหล่อลื่นอื่น ๆ คือ.............................................................................................................
ตามใบสั่งซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่นอื่น ๆ ที่แนบ เลขไมล์วันนี้........................................................
ครั้งที่แล้วขออนุมัติเติมน้ํามันเชื่อเพลิงและระบบหล่อลื่นต่าง ๆ เมื่อวันที่...............................
เลขไมล์.......................ไปราชการเรื่อง.....................................................................................................
สถานที่............................................................ได้  ขออนุมัติเติมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน..................ลิตร
เป็นเงิน........................บาท  ระบบหล่อลื่นอื่น ๆ คือ........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและสั่งการ
(ลงชื่อ).........................................................
(.............................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- อนุมัติ
(ลงชื่อ)…………………….......……….............
(………………………………………………... )
(ลงชื่อ)………………..………………….............

ทะเบียนควบคุมเล่มที่.......................เลขที่...........
แบบขออนุญำตใช้รถยนต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑
วันที่ ....................................................
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ข้าพเจ้า................................................................ตําแหน่ง......................................
กลุ่ม.................................................................งาน.............................................ขออนุญาตใช้รถยนต์ของทาง
ราชการ เพื่อไปราชการ เรื่อง...................................................................................................... สถานที่ไปราชการ
..........................................................................................................................................................
ตามหนังสือหรือคําสั่งเอกสารที่แนบมานี้ คือ...............................................................
 โดยใช้งบประมาณของทางราชการ
 เป็นงานที่ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑ และ หรือ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑ มอบหมายให้ไป
ราชการ โดยไม่มีเงินงบประมาณจากโครงการ
มีผู้ไปราชการจํานวน..............คน ในวันที่..........................................ถึงวันที่.....................................
โดย  พักค้างคืน  ไม่พักค้างคืน  ออกเดินทางเวลา....................................น.
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต
(..........................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................
๑. ควำมเห็นของผู้ควบคุมยำนพำหนะ
 สมควรอนุญาต ดังนี้
1.วันที่.....................................รถทะเบียน...............................พนักงานขับรถ..........................
2.วันที่.....................................รถทะเบียน...............................พนักงานขับรถ............................................
3.วันที่.....................................รถทะเบียน...............................พนักงานขับรถ.................................
 ไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการตามที่ขออนุญาตได้ เนื่องจาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................)
(ลงชื่อ)................................................................
(.......................................................)
ตําแหน่ง ………………………………………………………….

2.คําสั่งการของ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 อนุญาต / อนุมัติ
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก....................................................

...........................................................................................

ชื่อ ชื่อสกุล
นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี
นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
นางประภัสสร เถาพันธ์
น.ส.ชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์
นางเสาวลพ เดาวเรส
นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
นางอภิญญา ศิลปชัย
นางพรพนา สุขอ่ํา
นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
นางณิชาภัทร ภู่ทอง
นางสาวชญานิศา ควรสุวรรณ
นางชุลีกร นิธิวรรณกุล
นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ์
นางสาวอรอนงค์ อินอุดออน
นางสาวชนิตสิรี ธิบดี
นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
นางวัลยา พกามาศ ชํานิ
นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิน่ ทอง
นางทัศยา แพงโตนด
นางสาววีณา แสนโกศิก
นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
นางจันทร์แดง ทับศูนย์
นางสาวรัตติภรณ์ เขียวบุตร
นางสาวบุญยืน กันจิตร
นางสาวจันทวรรณ ทองคํา
นางสาวพิมพร จันทะวาศ
นางสาวกิตยา พึ่งพุ่มแก้ว
นางสาวสกุณา เพ็งศรี
นางสิรธญา แก้วเนย
นางศรัญญารัตน์ พรมลา
นางสมปอง ราษี
นางสาวศรุชา นาคทรัพย์
นางเบ็ญจา พรหมณะ
นางสาวนิสา จันนา

ตารางอยู่เวรสตรี ประจาปี 2564
ก.ค.
ก.ค.
ส.ค.
ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

น.ส.นิชานันท์ ชูติพงศ์ชยั วัฒน์
น.ส.จุฑามาศ สอนโต
นางสาวเยาวรัตน์ ชืน่ พุก
นางพัชรินทร์ กมลรัตน์
นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย
นางสาวสุภาวดี แก้วจีน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

