คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มอานวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
นางพัชรี สุวรรณอาไพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 1
บทนา
แนวคิด
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิด
ความ
เลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิ์ภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานสารบรรณ
1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทาหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทาลายหนังสือราชการ

2. งานช่วยอานวยการ
2.1 งานรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสานักงาน

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย

4. งานยานพาหนะ
4.1 งานบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
4.2 งานตรวจสอบสภาพยานพาหนะส่วนกลางให้พร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย
และปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม

5. งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคารับรองปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. งานประสานงาน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน :งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและ ถือปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่การรับ – ส่ง การจัดทาหนังสือ การเก็บรักษา การยืมและการทาลายหนังสือ
ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มอานวยการ

4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
“กลุ่ม” หมายถึง – กลุ่มอานวยการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
“หน่วย” หมายถึง หน่วยตรวจสอบภายใน
“เอกสาร” หมายถึง เอกสารพัสดุไปรษณีย์และระบบ e-Filing
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
5.1.1 งานรับหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสาร จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการภายนอกและ
บุคคลทั่วไป
(2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
- กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน
- กรณีถูกต้อง นาเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
จาแนกประเภทเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดส่งให้กลุ่ม/หน่วยต่างๆ

- หัวหน้ากลุ่มงานนาเสนอผู้บริหาร /ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือ แล้วนาเสนอผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ บันทึกคาสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ส่งเรื่องให้กลุ่ม / หน่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ
5.1.2 การส่งหนังสือราชการ
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วยต่างๆ ส่งมาเพื่อออกเลขที่
หนังสือ
(2) กรณีตรวจแล้วไม่ถูกต้องส่งคืนเจ้าของเรื่องกลุ่ม/หน่วย
(3) กรณีตรวจแล้วถูกต้อง นาหนังสือออกเลขที่โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และประทับตราชื่อ
ผู้ลงนาม
(4) แสกนสาเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เก็บไว้ในแผ่น Disk file
(5) ส่งสาเนาคืนเจ้าของเรื่องกลุ่ม/หน่วย
(6) ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์และระบบอิเล็กทรอนิกส์
(7) บริการตอบคาถาม/ค้นหาคาถามทะเบียนหนังสือส่งออก
5.1.3 งานการจัดทาหนังสือราชการ
(1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือ ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการนาระบบเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
(2) จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสาเนาไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่อง รับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่
ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอเพื่อพิจารณาลงนามตามลาดับขั้น
(4) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงนามหนังสือราชการ แล้วสารบรรณกลางทาการออก
เลขที่หนังสือส่ง โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งคู่ฉบับคืนเจ้าของ
เรื่อง
5.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
(3) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา

อายุการเก็บหนังสือ
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่
มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสาคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจาให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า 1 ปี
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
(4) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องที่ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป
5.1.5 งานการยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วโดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
(1) ผู้ขอยืมยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด พร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใดโดย
จะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมคาขอ พร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
(3) ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งการ
(5) ดาเนินการตามผลการสั่งการต่อไป
(6) เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
หมายเหตุ
1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองขึ้นไป
2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกขึ้นไป
5.1.6. งานการทาลายหนังสือราชการ
(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือและจัดทา
บัญชีหนังสือขอทาลายตามแบบที่ 25 ในระเบียบงานสารบรรณฯเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สารวจหนังสือเพื่อทาลายควรทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
2367/2546 เรื่อง การมอบอานาจการทาลายหนังสือปกติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการกรรมการ
2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยคณะกรรมการทาลายหนังสือมีหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลายและควรขยายเวลาการเก็บไว้ให้ลง
ความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา

3) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หนังสือเรื่องใดควรทาลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในช่องการพิจารณา
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทาลายเพื่อเสนอผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาสั่งการโดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้
1) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทาลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน
2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทาลายได้ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบ
(4) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทาลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบเว้นแต่หนังสือราชการประเภทที่ได้ขอทา
ความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว
(5) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบหรือไม่แจ้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่องให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้วสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาลาย
หนังสือได้
(6) ดาเนินการทาลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษโดยมิให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้แล้วนาเงินที่ได้จากการขายส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
(7) เมื่อทาลายเรียบร้อยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานรับหนังสือราชการ

6.2 งานส่งหนังสือราชการ

6.3 งานการจัดทาหนังสือราชการ

6.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ

6.5 งานการยืมหนังสือราชการ

6.6 งานการทาลายหนังสือราชการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ
7.3 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.4 ทะเบียนรับเอกสารลับ
7.5 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
7.6 แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
7.7 แบบฟอร์มระเบียบประกาศคาสั่ง
7.8 ทะเบียน /บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ
7.9 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.10 ทะเบียนรับหนังสือ /เอกสารลับ
7.11 แบบขอยืมหนังสือราชการ
7.12 ทะเบียนคุมหนังสือ /หลักฐานขอยืม
7.13 ทะเบียนรับหนังสือราชการ
7.14 บัญชีรายชื่อหนังสือที่ขอทาลาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานช่วยอานวยการ

1. ชื่องาน : งานการประชุ มภายในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุมการจัดเตรียมสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระ
การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข อง และคาสั่ง/ประกาศลงในแผนบันทึกข้อมูล
(CD)
4. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้ างประจา
ลูกจ้างชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด (ก่อนการ
ประชุม 2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมตนฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการ
กลุม่ อานวยการพิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนาม
ในหนังสือเชิญประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้อานวยการกลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับและระเบียบวาระการประชุมส่งฝ่ายผลิตเอกสารจัดทาสาเนาและตรวจสอบ
ความถูกต้อง
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระให้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้อานวยการกลุjม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่ประสานผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการกลุ่มเพื่อขอคายืนยันการเข้าร่วมประชุม
(ก่อนการประชุม 1-2 วัน)
5.9 เจ้าหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
5.9.1 จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.9.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.9.3 เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วข้อง
5.9.4 จัดเตรียมค่าเบี้ยประชุม / ค่าพาหนะ
5.9.5 เตรียมใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
5.9.6 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม

5.10.1 จัดห้องประชุม
5.10.2 อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.10.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.11 เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ/
5.12 เจ้าหน้าที่จัดทามติที่ประชุมโดยย่อ (10 วัน) และจัดทารายงานการประชุม
(2 สัปดาห์) และคาสั่ง/ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอตามขั้นตอน ดังนี้
5.12.1 นาเสนอผูอานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการ
กลุม่ ในฐานะเลขานุการ
5.12.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม / คาสั่ง
และประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความเห็นชอบ
5.12.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการนาเสนอรอง
ผู้อานวยการและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.12.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติ /
รายงานการประชุม
(1) มติที่ประชุมโดยย3อ
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองมติ(ภายใน 7 วัน) และรวบรวม
ความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้
ในรายงานการประชุม
- แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุม่ ต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานการประชุม
- เจ้าหน้าที่จัดทารายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอผู้อานวยการสานักงาน
ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าประชุม พิจารณาให้การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป
(3) คาสั่งและประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เสนอผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแล้วดาเนินการแจ้งกลุ่มตjาง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
5.13 เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการปะชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมโดยย่อ
รายงานการประชุม คาสั่งและประกาศต้นฉบับในแฟ้มและสาเนาในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานการควบคุมภายใน

1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและการกากับ
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงานในทุกๆ ด้าน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส ทันต่อเวลา
และเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
“การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานกาหนดให้มีขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานมีความมั่นใจว่าการดาเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะทาให้
หน่วยงานสามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพไม่เสี่ยงต่อการที่จะทาให้เกิดความ
ผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน“สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน
5.3 กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
5.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การดาเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
5.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุงให้
เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานสรรหาคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

1. ชื่องาน : งานสรรหาคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหากรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ปฏิทินและแนวทางที่กาหนด
4. คาจากัดความ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งตามกฎกระทรวงกาหนด
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ. 2546 “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และผู้รับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้ชัดเจน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดาเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.4 จัดทาประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง สรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้องค์กร สมาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
ผู้แทน หน่วยงานละ 1 คน ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ 2 คน
5.5 ดาเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จากองค์กร สมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน
ครุสภา เลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหน่วยละ 1 คน เว้นแต่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี 2 คน (เทศบาล
1 คน อบจ./อบต. 1 คน )
5.6 เสนอรายชื่อให้ประธานกรรมการการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.7ดาเนินการสรรหากรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 14 คน
ให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกให้เหลือ 7 คนและแต่งตั้งเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5.9 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นประธาน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และเสนอให้ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง
5.10 กรณีที่กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องดาเนินการ
ให้มีกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนตาแหน่งที่วาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
6.1 การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรสมาคม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
จานวน 9 คนสพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงฯ ข้อ 5 และข้อ 6

6.2 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎกระทรวง
ข้อ 2 (8)
1. ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากฎกระทรวงฯ
ข้อ 5(1)
2. เปิดรับการเสนอชื่อ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
5. จัดประชุมเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม
6. ประกาศผลการสรรหากรรมการ
7. สพฐ. เสนอประธานกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งกรรมการ 9 คน
8. คณะกรรมการสรรหาผู_ทรงคุณวุฒิ สรรหาผู_ทรงคุณวุฒิ 14 คน
9. เสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้กรรมการคัดเลือกผู_ทรงคุณวุฒิ
ให้เหลือ 7 คน และแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดประชุมผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ทั้งหมด 17 คน
เพื่อเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเสนอประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งประธาน
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7. แบบฟอร5มทีใ่ ช(
7.1 แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์ สมาคม ผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครูผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับเลือกเป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(กรณีให้ผู้ทรงคุณวุฒิยื่นใบสมัครเป็นกรรมการได้)
7.3 ประวัติผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
มาตรา 36
8.2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 16
8.3. กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
8.4. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2552

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ กฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามปฏิทินและ
แนวทางที่สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ“อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา“อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายถึงอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา“อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู” หมายถึง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา“อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น”
หมายถึง อนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
การเตรียมการเลือกตั้ง
5.1.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.1.2 วางแผนและกาหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.1.3 จัดทาประกาศกาหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.1.4 รับสมัคร จัดทาประกาศรับสมัคร วิธีการรับสมัคร ตรวจสอบและวินิจฉัย
คุณสมบัติ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาตัว ปิดประกาศ ตามรายละเอียดและวิธีการที่กาหนด
5.1.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.1.6 กาหนดหน่วยเลือกตั้ง

5.1.7 จัดทาและจัดเตรียมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
5.1.8 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดาเนินการเลือกตั้ง
ถึงบทบาท อานาจหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กาหนด
5.1.9 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5.1.10 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.1.11 ประชาสัมพันธ์
5.1.12 รักษาความปลอดภัย
การดาเนินการในวันเลือกตั้ง
5.1.13 คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่กากับ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดย ตรวจสอบความเรียบรอยของหน่วยเลือกตั้ง จัดให้มีการเปิดลงคะแนน เมื่อถึงเวลาปิดการ
ลงคะแนน นับคะแนน ประกาศผลนับคะแนนการดาเนินการหลังการเลือกตั้ง
5.1.14 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. ตามปฏิทิน
ที่กาหนด
6 การปฏิบัติงาน
1. ศึกษาเอกสาร
2. วางแผน กาหนดปฏิทิน
3. จัดทาประกาศ
4. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัตรประกาศรายชื่อ
5. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
6. กาหนดหน่วยเลือกตั้ง
7. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
8. ประชุมชี้แจง
9. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
10 .จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
11. ประชาสัมพันธ์
12. รักษาความปลอดภัย
เตรียมการเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง
2 .เปิดการลงคะแนน
3. ปิดการลงคะแนน นับคะแนน
4. รายงานผลไป สพป./สพม.
เตรียมการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งไปสานักงาน ก.ค.ศ.
5.2 การสรรหาอนุกรรมการผู้แทนก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทน
ก.ค.ศ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.2.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูส้ มัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด
5.2.3 แจ้งกรรมการสรรหาพิจารณาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด

5.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ
ผู้แทนก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.2.6 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
ตามแบบที่กาหนด
การปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ประกาศรับสมัคร
3. แจ้งกรรมการสรรหาพิจารณา
4. อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
6. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับ
7. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน ก.ค.ศ
5.3 การสรรหาอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.3.2 ประกาศรับสมัคร โดยผูส้ มัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด
5.3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
5.3.4 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกผู้สมัครตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.3.5 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน ก.ค.ศ.
ตามแบบที่กาหนด
6 การปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ประกาศรับสมัคร
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
4. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร
5. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน ก.ค.ศ
5.4 การสรรหาคัดเลือกอนุกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
5.4.1 ประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนด
5.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทาหน้าที่คัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.4.3 แจ้งคณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.4.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ.กาหนด

5.4.5 ประชุมคัดเลือกผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5.4.6 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน
ก.ค.ศ.ตามแบบที่กาหนด
6. การปฏิบัติงาน
1. ประกาศรับสมัคร
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
3. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
4. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติไปยังสานักงาน ก.ค.ศ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
6. คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา 123
7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ)
กาหนด
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553
8.2. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกาหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของอนุกรรมการ ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.คก.ค.ศ. เขตพื ้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2553

ประเภทเอกสาร : คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร : งานเลือกตั้งผู้แทนข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

1. ชื่องาน : งานเลือกตั้งผู้แทนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ก.ค.ศ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.ตามปฏิทินและแนวทางที่สานักงาน ก.ค.ศ.กาหนด
4. คาจากัดความ
“ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ใน ก.ค.ศ.”
หมายถึง ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครู
และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน ตามที่ สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.2 วางแผนและกาหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 จัดทาประกาศกาหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
5.4 จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
5.5 กาหนดหน่วยเลือกตั้ง
5.6 จัดทาและจัดเตรียมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
5.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการดาเนินการเลือกตั้ง ถึงบทบาท
อานาจหน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทิน การปฏิบัติงานที่กาหนด
5.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
5.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
5.10 ประชาสัมพันธ์
5.11 รักษาความปลอดภัย
6. เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
6.1. รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ก.ค.ศ. ประกอบด้วย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
6.2 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณฺวุฒิและ
กรรมการ
6.3 ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2553
6.4. หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกาหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการคุรุสภา อนุกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2553

