
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

งานจัดระบบบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง : งานจัดระบบบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรักผิดชอบโครงสร้าง การ 
แบ่งส่วนราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการท างาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วน 
ราชการภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็น 
กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการด้านบุคลากร 

2.4 ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ 
2.5 ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 
2.6 วิจัย/ประเมินผล การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง การแบ่งส่วน  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน 
2.7 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพ 

การใหบ้ริการ 
     3. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
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3. แบบฟอร์มที่ใช้  
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งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง : งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 วิเคราะห์ภารกิจ ก าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเพ่ือให้ตอบสนองความ 
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2.2 มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าไปใช้ 
ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
ดังกล่าว 

2.3 พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย โดยมีการ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิธีการและปรังปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

2.4 สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.5 ด าเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการราชการผ่าน 

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.6 วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 

ตามท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการให้บริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 
2.7 ก าหนดมาตรฐาน แนวทางการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงานโดย 

มีการจัดท าแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

2.8 สรุปผลการด าเนินงาน/วิจัย/รายงานผลการด าเนินงาน 
2.9 ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ 

ให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

                                   
                    

                        /     
                  

  .   .       

                           

                                    

       /       /         

                               

                                   

 

 

 

4. แบบฟอร์มที่ใช้  
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 



 

 

 

 

 

 

งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง : งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานตัว 
บ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของกลุ่มในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.2 สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 สื่อสาร เพ่ือให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ความส าคัญของ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4 คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา นโยบายเป้าหมายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.5 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
2.6 ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

และผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย น าผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐาน (Based Line Data) 
ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแผนการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
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งานการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง : งานการควบคุมภายใน 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงในการ 

ด าเนินงาน 
2.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 

ของทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
2.5 ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
2.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม 

การด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน 
2.8 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับและปรับปรุงให้ 

เหมาะสมอย่างต่อเนื่องปละสม่ าเสมอเป็นระยะ ๆ 
2.9 รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระยะที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา 
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ แก่บุคลากรในองค์การ เนื่องจากปัจจัยความส าเร็จอย่างหนึ่งในการด าเนินการที่
ส าคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพ่ือที่จะได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าว 

2.2 คณะท างานด าเนินการพัฒนาองค์การและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและจัดท า 
แผนด าเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการด าเนินการ คณะท างานควรประกอบด้วย  
2 คณะ คือ 

2.2.1 คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (Steering Committee) 

หน้าที่ :  ให้นโยบาย กรอบทิศทางในการด าเนินการ รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันและให้การ 
สนับสนุนในทุกเรื่องเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ คือ หัวหน้าส่วน 
ราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานโดนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
หน้าที่ : ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส่วนราชการตามแนวทางและทิศทางที่ 

ได้รับจาก คณะกรรมการตืดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) โดยจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การพร้อมกับประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ 

องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการที่ท าหน้าที่รองประธานของ 
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Committee) ท าหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 

- เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละหมวด (Category Champion) ครอบคลุม 
ทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่ความรู้เป็นอย่างดีในงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเองรับผิดชอบ 

- ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ด าเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7 
2.3 สร้างความเข้าใจกับคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท าลักษณะส าคัญของ 

องค์กรและประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Working Team) มีความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกที่เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิคใน
การประเมินองค์การเป็นอย่างดี 

2.4 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ต้องร่วมกันจัดท าลักษณะส าคัญ
ขององค์การเพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค์การตรงกัน เห็นทิศทางที่ส่วนราชการจะพัฒนา 



 

ลักษณะส าคัญขององค์การแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 
1. ลักษณะองค์การ ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนราชการและความสัมพันธ์กับ 

ผู้รับบริการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและ
ประชาชนโดยรวม 
  2.ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท้าทายในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการ
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
 2.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวม 7 
หมวด เมื่อจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมขององค์กรตรงกัน จึง
ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด
ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 การน าองค์การ เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ รวมถึง
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร 
  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบประเมินวิธีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนน าไปปฏิบัติและ
วัดผลความก้าวหน้า 
  หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่า
ส่วนราชการก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
  หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร 
  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานและระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไป
ในทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ
การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่ง
น าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
  หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญท้ังหมดของการจัดการ
กระบวนการการให้บริการทั้งหมด และกระบวนการอ่ืนที่ส าคัญท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง ๆ  



  หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการ ใน
มิติต่าง ๆ นอกจากนี้ต้องตรวจประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกันส่วนราชการหรือ
องค์กรอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

2.6  ด าเนินการในข้อ 2 – 5 น าผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วน คือ 
ลักษณะ 

องค์กร และความท้ายทายขององค์กร น าผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู่การพัฒนาองค์กรจุดเด่น
สามารถด าเนินต่อไป จุดด้อยต้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาน าสู่การปรับปรุงองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ
และส่งผลสู่การ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

2.7 ก ากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ 
สม่ าเสมอ 

2.8  ประเมินผล สรุปรายงานผลให้กับผู้บริหารองค์การได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ 
อย่าง 

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  

 แบบฟอร์มตามส านักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ ก าหนด  

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. เรื่อง : งานเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.1 ศึกษา เอกสาร กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน 
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.2 วางแผนและก าหนดปฏิทินการเลือกตั้งตามที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
2.3 จัดท าประกาศก าหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาใน ก.ค.ศ. 
2.4 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
2.5 ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
2.6 จัดท าและจัดเตรียมค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2.7 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการด าเนินการเลือกตั้ง ให้ทราบถึงบทบาท อ านาจ 

หน้าที่ และปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
2.8 ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
2.9 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
2.10 ประชาสัมพันธ์ 
2.11 รักษาความปลอดภัย 

3. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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4. แบบฟอร์มที่ใช้  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) ก าหนด 

 


