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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากรงุเทพมหานคร เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธกิาร

นางสาวกนกพร  เฑียรทอง 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนง่นักทรัพยากรบุคคล 

 



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                       
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ก 

 

ค ำน ำ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
พ.ศ. 2560 ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(๒) งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(๓) งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(๔) งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดซูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๔) การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานขึ้น 

ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้  มี รายละเอียดขอบเขตของงาน ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
กระบวนการ ได้แก่ งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ งานลา
ศึกษาต่อฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ต่างประเทศ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานและบุคลากรทางการผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
                                                                     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

ข 

 

สำรบัญ 
 

 
ค าน า ก 

สารบัญ   ข 

ส่วนที่ ๑   บทน า ๑ 
แนวคิดและวัตถุประสงค์ ๓
ขอบข่าย/ภารกิจ ๓ 

ส่วนที่ ๒ คู่มือขั้นตอนด าเนินงาน ๔ 

 งานธุรการกลุ่ม ๕ 
- งานรับหนังสือราชการ ๕ 
- งานส่งหนังสือราชการ ๙ 
- งานจัดท าหนังสือราชการ ๑๓ 

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ๑๘ 

ส่วนที่ ๓ งานที่ได้รับมอบหมาย ๒๔ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ส่วนที ่1 

บทน ำ/แนวคิดและวัตถุประสงค์/ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒ 

 

 
 

บทน ำ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และ ช้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาชั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดซูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลได้นั้น บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส       
เป็นธรรม 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๓ 

 

แนวคิด 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของการบริหารองค์กรให้ประสบผลส าเร็จนั้น

สิ่งที่จะต้องค านึงถึง คือ ความสอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาคนกับเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บุคคลจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคตมีความคิดริเริ่ม ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในทิศทางที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตั้งอยู่ในแนวคิดที่ว่า บุคคลทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
และทัศนคติให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ ถ้ามีแรงจูงใจที่ดี ทั้งนี้ ต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเป็น
ระบบ โดยเลือกใช้วิธีพัฒนาที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององค์กร และบุคคลจะต้อ ง
ก้าวหน้าควบคู่ไปกับความก้าวหน้าขององค์กร 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว สนองต่อความต้องการ

ของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการกย่องเชิดชู

เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
๑. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
๒. งานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
๓. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
๔. งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. งานเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นส าคัญ 
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๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่๒ 

คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๕ 

 

 

 
 

 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๖ 

 

1. ชื่อกระบวนงำน 
งานรับหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตฟ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือ

ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงำน 
งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ หนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหา การมอบ

ผู้รับผิดชอบ การน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Fling 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอ านวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการจาก 

สพฐ ทางเวปไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการเอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอ านวยการ 
5.2 กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ

จ าแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ 
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 
กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม

วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเกท ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดชอบเรื่อง 
5.4 ผู้รับผิดรอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบ /สั่งการ แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๗ 

 

 
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ๗.๑ ทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 ๗.๒ ทะเบียนรับเอกสารลับ 

๘. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชจากกลุ่ม
อ านวยการฯ เวปไซต์

ผู้อ านวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
จ าแนกประเภทผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจก
หนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง

ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการเขตฯสั่งการ



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๘ 

 

 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๙ 

 

 
 

 

 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๐ 

 

1.ชื่อกระบวนงำน 
งานส่งหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือ

ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงำน 
งานส่งหนังสือราชการครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์

ประเภทหนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดท ารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ น าส่งกลุ่มอ านวยการ 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

4.3 ผู้บริหารหมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 

4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Fling 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   

5.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง น าหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะน าส่งพร้อม
หนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ 

5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือ
ราชการที่จะส่ง 

กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภท
หนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง 

5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซองห่อ
หนังสือราชการที่จะส่ง 

กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภท
หนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 

5.4 เจ้าหน้าที่ธุรการน าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

5.5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอ านวยการ ด าเป็นการส่งเรื่องออกตามท่ีกลุ่มท ารายละเอียด 

 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๑ 

 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ๗.๑ ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
 ๗.๒ ทะเบียนส่งเอกสารลับ 

๘. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง น า
หนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ บรรจุซอง              
ห่อหนังสือราชการที่จะส่ง 

เจ้าหน้าที่ธุรการน าหนังสือส่ง
ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ

เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่ม
อ านวยการ ด าเนินการฯ



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๒ 

 

 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๓ 

 

 
 

 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๔ 

 

1.ช่ือกระบวนงำน 
งานการจัดท าหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นคูม่ือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือ

ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงำน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดท าหนังสือ 

การส่งหนังสือส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการของกลุ่ม 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
4.1 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มือยมศึกษา 
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 
4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing, e-offices 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตามรูปแบบ

หนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการน าระบบ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

5.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส าเนาไว้ที่เจ้าของ
เรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ดันฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.3 ผู้รับคิดขอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้อง
เสนอเพ่ือพิจารณาตามล าดับชั้น 

5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่น าเสนอ 
5.5 สารบรรณกลางท าการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขท่ีค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบ

ทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่ม
ด าเนินการส่งต่อไป 

กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือสับ เป็นผู้ออกเลขท่ีหนังสือส่งเลขที่ค าสั่ง แล้วแต่
กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รีบมิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มด าเนินการส่งต่อไป 
 5.6 เก็บเรื่องที่ด าเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพ่ือการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การท าลาย (ข้ันตอน
การจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมีทะเบียนการ
จัดเก็บเพ่ือท าลายตามระเบียบสารบรรณ) 
 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑๕ 

 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
๗. แบบฟอร์มที่ใช ้
 ๗.๑ ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
 ๗.๒ ทะเบียนส่งเอกสารลับ 
 ๗.๓ ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ 

๘. เอกสำร/หลักฐำนอำ้งอิง 
 ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อสังเกต 
1. งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำรแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1 การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดขอบ 
ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามชั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่าง
หนังสือและจัดพิมพ์ฯเสนอฯ

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบ
ก าหนดไว้ จ านวน ๓ ฉบับฯ

ผู้รับผิดชอบฯ เสนอเพ่ือพิจารณา
ตามล าดับขั้น

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ลง
นาม/สั่งการปฏิบัติ

สารบรรณกลางท าการออกเลขท่ี
หนังสือส่ง/เลขที่ค าสั่งฯ

เก็บเรื่องที่ด าเนินการแล้วฯ
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1.2 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

1.3 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 

2.อำยุกำรเก็บหนังสือ 
2.1 โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็น

สู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะต้นได้จากท่ีอ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2.2 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมตาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าให้เก็บไว้ 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2.3 หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
2.4 หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกขาค้นคว้าให้เก็บไว้

ตลอดไป 
3.งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
การยมืหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ตังนี้ 
3.1 ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 

โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 
3.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
3.3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เก่ียวร้องเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 
3.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมดามท่ีผู้บริพารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 
3.5 ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 
3.6 เจ้าหน้าที่จัดท าพะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

หมำยเหต ุ
3.7 ผู้มีอ านาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืม

ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 
กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการระดับแผนกข้ึนไป 
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1. ชื่องำน 
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นคู่มือการด าเนินการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตของงำน 
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมและ

ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาพระราชบัญญัติและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 "ให้
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ ... (5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา" มาตรา 75 วรรคหนึ่ง "ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้า
สังกัดส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี" 

4. ค ำจ ำกัดควำม 

 - 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 ประสานการจัดสรรงบประมาณ โดยเสนอเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

5.3 เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการยกย่องเชิดชู
เกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.5 สถานศึกษาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด แล้วส่ง
ประวัติและ ผลงานตามแบบท่ีก าหนดไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับยกย่องเชิดชู 
เกียรติ ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยค านึงถึงความประพฤติวินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ และผลงานการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้ว เสนอ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ 

5.7 ประกาศผลการสรรหาและตัดเลือกผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ทราบโดยทั่วกัน และ
ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามควรแก่กรณี เช่น การจัดแสดงผลงาน การเผยแพร่ประวัติ
และผลงานทางสื่อ สิ่งพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
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5.8 ด าเนินการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลในโอกาสอันสมควร 
5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
 
 
 

จัดท าหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก

น าเสนอ อ.ก.ศ.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือก

ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาและ
คดัเลือก

ด าเนินการสรรหาและคดัเลือก

ประกาศผลและประชาสมัพนัธ์

มอบเกียรตบิตัรหรือรางวลัตามโอกาสอนั
สมควร
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ๗.๑ ใบสมัครเพ่ือคัดเลือก 
ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 

การด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจแบ่งเป็นประเภทและระดับ 
ต่าง ๆ เช่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแยกตามระดับช่วงชั้น หรือกลุ่ม
สาระที่สอน เป็นต้น 

8. เอกสำร / หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 23 และ มาตรา 75 
8.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (6) 
8.3 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา              

พ.ศ.2550 
8.4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒๒ 

 

 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๓ 
งำนที่ได้รับมอบหมำย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                คู่มือปฏิบัติงานกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๒๔ 

 

 
เร่ือง กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำกรงุเทพมหำนคร เขต 1 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ:                                                                                              
นางสาวกนกพร เทียรทอง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ 

๑. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๓. จัดท าแผ่น/โครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ด าเนินงานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

- การขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

๖. ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ 

- การประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วย
พัฒนาครู และหน่วยงานอื่น ๆ 

- การคัดเลือก/การส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ 
- โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู ระหว่างประเทศ 

 ๗. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัล จากหน่วยงานอื่น ได้แก่ รางวัลครูดีในดวงใจ, 
รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS, รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น, 
รางวัลของคุรุสภา, รางวัลของ สกสค., รางวัลของ ศธจ.กรุงเทพมหานคร, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และ
รางวัล อ่ืน ๆ 

๘. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 

๙. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 


