คู่มือ
การปฏิบัติงาน
กลุ่มอานวยการ

นางปราณี ลิกขะไชย
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้ มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 8 กลุ่ม
และออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เป็น 7 กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต ๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ ขึ้น
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้า ประกอบด้วย งานประสานงาน งานสรรหากรรมการ กตปน. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และงานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
ปราณี ลิกขะไชย
ผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
 แนวคิดกลุ่มอานวยการ
 ขอบข่าย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 งานประสานงาน
 งานสรรหากรรมการและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
 งานควบคุมภายใน
 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทนา
แนวคิด
งานอานวยการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้ บ ริ การ สนับสนุน ส่ งเสริม ให้กลุ่ มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามภารกิจบทบาทภารกิจอานาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้ บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงาน เกิด
ความเลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งานประสานงาน
2. งานสรรหากรรมการ กตปน.
3. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานการควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา

1. ชื่องาน : งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2.2 เพื่อการติดต่อประสานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะต้องติดต่อประสานงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน
4. คาจากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนี้
“ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา” หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ที่ควบคุมดูแลงานกลุ่มอานวยการ/ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
“ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา” หมายถึง ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึ ง ภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก
สานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อ
การประสานงาน
2. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
3. นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณาเห็นชอบ
4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทราบ
6. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
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6. Flow Chart

ติดต่อจัดหาข้อมูล

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านผู้บังคับบัญชา

ประสานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
-
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน : งานสรรหากรรมการและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การสรรหาคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษา เป็ น ไปด้ ว ยความบริ สุ ทธิ์ ยุ ติ ธ รรม ได้ค ณะกรรมการที่ส อดคล้ อ งกับ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนิ นงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกั บการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ตามปฏิทินและแนวทางที่กาหนด
4. คาจากัดความ
“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา”
หมายถึ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษา
“ผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา” หมายถึง ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและการเลือก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
“คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือก” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ในสังกัดแต่ละสานักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษาหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เอกชนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (ผู้อานวยการ)
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้ า หน้ าที่ ผู้ เ กี่ย วข้ อ งศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อง และหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร และปฏิ ทิ น
ปฏิ บั ติ ง าน การสรรหากรรมการและการเลื อ กคณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ชัดเจน
2. แจ้งประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือก
ไปยังโรงเรียนในสังกัด และนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือก พร้อมคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการสรรหาและการเลือก
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4. ดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
(เลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน)
5. ดาเนิน การสรรหาและเลือกกรรมการที่เป็นผู้ แทนผู้ บริห ารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เอกชน (เลือกกันเองให้เหลือ 1 คน)
6. ประกาศผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ/เอกชน
7. ดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กรรมการตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2
(1) (2) (3) และ (5) แห่งกฎกระทรวงเสนอชื่อบุคคลคนละไม่เกิน 5 คน
8. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
9. คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) แห่ งกฎกระทรวง ดาเนินการคัดเลือก
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ 10 คน
10. คณะกรรมการสรรหาและการเลือก ดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก เลือก
กันเองให้เหลือ จานวน 5 คน
11. ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
เลือกกันเองให้เหลือ จานวน 5 คน
12. ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อ กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ ที่ไ ด้รับคั ดเลื อ ก
แจ้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓
13. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการคัดเลือก
14. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งไปยัง สพฐ.
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ. ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และเลือก จานวน 3-5 คน

สรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการสรรหา
และการเลือก

1.สรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 2 (1)
(2) (3) และ (5) แห่งกฎกระทรวงเสนอชื่อ
บุคคลคนละไม่เกิน 5 คน

3. ดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการที่
เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐ (เลือกกันเองให้เหลือ 1 คน)

2.คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ
(5) แห่งกฎกระทรวง ดาเนินการคัดเลือกผู้
ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือ 10 คน

4. ประกาศผลการเลือกผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ/เอกชน

3.คณะกรรมการสรรหาและการเลือก
ดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
เลือกกันเองให้เหลือ จานวน 5 คน
4.ประธานคณะกรรมการสรรหา เสนอ
รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก
แจ้งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและ
การเลือก

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯที่ได้รับการ
แต่งตั้งไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ใบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การสรรหาและเลื อ กเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2560
8.2 กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานการควบคุมภายใน

1. ชื่องาน : งานการควบคุมภายใน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามภารกิจ
ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาให้ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง มีค วามโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิ ภ าพท าให้ ก ารใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน
2.2 เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นามาตรการและ
การกากับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดาเนินงาน
2.4 เพื่อให้มีข้อมูลและการจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันต่อเวลาและเชื่อถือได้
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานกาหนด
ให้มีขึ้น เพื่อให้การาดาเนินงานมีความมั่นใจว่าการดาเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะ
ทาให้หน่วยงานสามารถดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะทาให้เกิด
ความผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน
“ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา” หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา/
มัธยมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
ในการดาเนินงาน
5.3 ก าหนดมาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในแต่ ล ะปั จ จั ย ความเสี่ ย งและระบบ
การควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและจัดทามาตรฐานการควบคุมภายในของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
5.5 ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ
ควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจของงาน
5.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานการควบคุมภายใน
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5.8 ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กาหนดทุกระดับและปรับปรุง
ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอเป็นระยะ ๆ
5.9 รายงานผลการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่กาหนด
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภารกิจของ สพป./สพม.เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางระบบการควบคุมภายใน

ไม่เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบและจัดทา
มาตรฐานการควบคุมภายใน

กาหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน

บุคลากรทุกระดับนามาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานการ
ควบคุมภายในและปรับปรุงตามแผนการ
ควบคุมให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.

กาหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง

ดาเนินการแผนการปรับปรุงและควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางระบบไว้
สรุปและรายงานผลการควบคุมภายใน
ให้ สพฐ./คตง.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544
8. เอกสาร/เอกสารอ้างถึง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8.2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ชื่องาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการที่ดี เกิดขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้ ป ฏิบั ติง านและระหว่า งผู้ ป ฏิ บั ติง านด้ ว ยกัน มี ห ลั ก ประกั น ได้ รับ การสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อในด้ า นต่ าง ๆ
ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมถึงการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ ตามกรณีในเบื้องต้นที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ.2547
4. คาจากัดความ
สวัสดิการและสวัส ดิภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้แก่
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด ารงชี วิ ต ทั้ ง ที่ ส่ ว นราชการจั ด ให้ แ ละ
นอกเหนื อ จากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ส่ ว นราชการเห็ น สมควรจัดให้ มีเพิ่ มขึ้น และไม่ ขัดต่อ ระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ย
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฎิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระเบี ยบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัส ดิการและสวัส ดิภ าพประเภทต่าง ๆ
ที่เหมาะสมรวมถึงที่ได้ทาข้อตกลงกัน
2. วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละโครงการ
4. ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนิ นการให้ บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ล ะ
โครงการ
6. ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไขเพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วม
โครงการในแต่ละโครงการที่ไม่ขัดต่อระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ.2547
7. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ/แนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ

วางแผนการดาเนินงานในการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ
เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ

ไม่เห็นชอบ
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา

ดาเนินงานในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ประเภทต่าง ๆ ทุกขั้นตอน

ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด/เงื่อนไข เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วม
โครงการ

สรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบคาขอรับการบริการตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
2. ระเบียบหรือแนวทางการดาเนินการด้านการจัดสวัสดิการในแต่ละเรื่อง
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