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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเป็น 9 กลุ่ม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ เ พิ่ ม เติ ม (10) ของข้ อ 7 แห่ ง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพิ่มอีก 1
กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้กาหนดรายละเอียดกระบวนงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ โดยกาหนดงานตามโครงสร้างตามกรอบอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ให้คาแนะนาในการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอานวยการ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1
บทนำ
แนวคิด

งานอานวยการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ย วข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ
หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส
ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากร
ที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานสานักงาน
2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อานวยการ และยกระดับคุณภาพการ
บริ ห ารจั ด การส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ต่ อ สาธารณชน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจการ
ดาเนินงาน เกิดความเลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบข่ำย/ภำรกิจ
1. งำนสำรบรรณ
1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทาหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทาลายหนังสือราชการ
2. งำนช่วยอำนวยกำร
2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน
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2.3 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสานักงาน
3. งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่
3.3 งานรักษาความปลอดภัย
4. งำนยำนพำหนะ
5. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5.3 งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคารับรองปฏิบัติราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งำนประสำนงำน
7. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
7.1 การสรรหาคณะกรรมการ กตปน.
8. งำนประชำสัมพันธ์
8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
9. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ขอบข่ายภารกิจตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ

งานการจัดระบบบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สพป.ลพบุรี เขต 2
2. งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอานวยการ
3. การจัดทาแผนงาน/โครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด
4. งานด้านบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)
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ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบงาน

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
: นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร
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1. ชื่องำน : งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
สพป.ลพบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฏษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. ขอบเขตของงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบและแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.
สพฐ. กาหนด
4. คำจำกัดควำม
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก”
หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุม่ นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
“คณะทางาน”
หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รบั มอบหมายให้ขับเคลื่อนงาน
คารับรองการปฏิบัตริ าชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ
5.2 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองสร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
5.3 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย สาหรับตัวชี้วัดทีร่ บั ผิดชอบ
5.4 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองดาเนินการสื่อสารเพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสาคัญของคารับรองการปฏิบัติราชการทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวมถึงแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ การจัดทารายละเอียดตัวชีว้ ัด
5.5 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองขับเคลื่อนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
5.6 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
5.7 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ.
กาหนด
5.8 ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
5.9 สรุปรายงานผล

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

เจ้าหน้าที่/คณะทางานศึกษา วิเคราะห์
แนวทางและกรอบการประเมินปฏิบตั ิ
ราชการตามคารับรอง

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์ กาหนดทีมงานแนวทางการปฏิบตั ิงาน เกณฑ์การให้คะแนน
และค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย

เห็นชอบ

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
- มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
- สื่อสารเพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
- คณะทางาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกาหนด
- ผอ.สพป./สพม. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ผอ.
สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ.
- ผู้รับผิดชอบประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ.กาหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
- สรุปรายงานผล

เจ้าหน้าที่/คณะทางานศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั นาผลการปฏิบตั ิ
ราชการเป็ นข้อมูลย้อนกลับ เป็ น
ข้อมูลฐาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบตามที่ สพฐ.กาหนด
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
8.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.
2553
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8.5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
8.6 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจาปี สพ.ลพบุรี เขต 2

รหัส
เอกสำร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ..จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน
1 สัปดาห์
จนท./
เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมายการ
คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
ให้บริการสาธารณะ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน
ค่
า
เป้
า
หมายการให้
บ
ริ
ก
ารสาธารณะ
2.
นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
2 วัน
จนท.
การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบลงนามคาสั่งมอบหมายงาน
3.
สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน
1 สัปดาห์
จนท./
ผอ.สพป.พิจารณา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
คณะทางาน
4.

5.

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน
สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ

6.

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางการบรรลุ
เป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
สื่อสาร เพื่อให้คณะทางาน ผู้รับผิดชอบมี
ความรู้ ความเข้าใจและความสาคัญของคา
รับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณการ
จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
คณะทางานผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน
รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน

1 สัปดาห์

จนท.

3 สัปดาห์

จนท.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

หมำยเหตุ

จนท./
คณะทางาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจาปี สพ.ลพบุรี เขต 2

รหัส
เอกสำร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ..จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ

7.
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 วัน
จนท.
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากร
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย/รายงานผล
8.

9.
10.

ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

ผู้รับผิดชอบประเมินผลและรายงานผลรอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่
สพฐ.กาหนด

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน

จนท./
คณะทางาน

ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูล
เพิ่มเติม

1 สัปดาห์

จนท.

สรุปรายงานผล

1 สัปดาห์

เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ

หมำยเหตุ

จนท./
คณะทางาน

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4. คำรับรองปฏิบัติรำชกำร พ.ศ.............
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอานวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ขอบเขตของงำน
3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ อานวยการ
3.2 แผนกากับ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
3.3 การจัดทาเครื่องมือการติดตามการดาเนินงาน
3.4 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอานวยการ
4. คำจำกัดควำม
“การติดตาม” หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดาเนินการเป็นประจาหรือเป็นระยะ โดยการ
วัดและการตรวจสอบดังกล่าว ได้แก่ การวัดปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดาเนินงานตาม
แผน การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะได้จดั การแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ตา่ ง ๆ ของโครงการได้
ทันท่วงที
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปีของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
5.2 จัดทาแผนกากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนกากับ ติดตาม กล
ยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับติดตาม เร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน
5.3 จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตามให้มีความครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการติดตาม
5.4 รายงานผลการปฏิบตั ิการตามแผนการปฏิบัติงานประจาปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม
อานวยการ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี

จัดทาแผนกากับ ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุม่ อานวยการ
เพื่อกากับติดตาม เร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี

จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ให้คลอบคลุม ชัดเจนและสะดวก
ต่อการติดตาม

ผอ.สพป./สพม./พิจารณา
ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
ขับเคลื่อนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอานวยการ

เจ้าหน้าที่/คณะทางาน
ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกลุม่ อานวยการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบติดตามที่ สพฐ. สพท. กาหนด
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 แผนปฏิบัติการประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกลุ่ม
อานวยการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

รหัสเอกสำร..

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย กล
1 สัปดาห์
จนท./
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
2.
จัดทาแผน กากับติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเครื่องมือกากับติดตามให้คลอบคลุม
3.
ผอ.สพป.พิจารณา
4.
5.

จัดทาแผนกากับ ติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแผนกากับ ติดตาม กลยุทธ์และ
นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกากับ
ติดตาม เร่งรัดให้มีการดาเนินงานตามที่ได้
กาหนดไว้ในแผน
จัดทาเครื่องมือกากับ ติดตามให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการ
ติดตาม

2 วัน

จนท.

1 สัปดาห์

จนท./
คณะทางาน

2 วัน

จนท.

ขับเคลื่อนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม
อานวยการ

1 สัปดาห์

จนท.จนท./
คณะทางาน

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอานวยการ

1 สัปดาห์

เสนอข้อมูลให้ ผอ.สพป.พิจารณา
ขับเคลื่อนติดตามประเมินผล

หมำยเหตุ

ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กลุม่ อานวยการ

6.

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดการศึกษา
ได้มาตรฐาน

จนท./
คณะทางาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4. มำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานจัดทาแผน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน
3. ขอบเขตของงำน
3.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของกลุ่มอานวยการ
3.2 จัดทาแผน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด
4. คำจำกัดควำม
“แผนพัฒนาการศึกษา” หมายถึง เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา รวมถึงภารกิจ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.3 ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
5.4 จัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
5.5 นาเสนอแผนงาน/โครงการ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพิจารณา
5.6 ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ
5.7 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการ
บริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และภารกิจที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด
- จัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.พิจารณา

เห็นชอบ
ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มโครงการที่กาหนด
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 นโยบาย/แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.3 แผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.4 นโยบายจังหวัด

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กลุ่มอานวยการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

รหัสเอกสำร..

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับ
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
ที1.่
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหาร
2 วัน
จนท.
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
รวมถึงภารกิจการจัดการศึกษาของ
บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
2.
3.

ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการของ สพท. สพฐ.
กระทรวง และจังหวัด

4.
จัดทาแผนงาน/โครงการ
ผอ.สพป.พิจารณา
5.
6.
7.

ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ
ติดตามและประเมินผล รายงานผล

ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

2 วัน

จนท.

ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด

1 วัน

จนท.

จัดทาแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับ
แผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และจังหวัด

1 สัปดาห์

จนท.

นาเสนอแผนงาน/โครงการ ให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา
ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ

1 วัน

จนท.

3 สัปดาห์

จนท./
คณะทางาน

ติดตาม และประเมินผล รายงานผลการ
ดาเนินงาน

1 สัปดาห์

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดการศึกษา
ได้มาตรฐาน

จนท./
คณะทางาน

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4. มำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานด้านบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงเรียนได้รับคาปรึกษา แนะนา กากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนา กากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ของโรงเรียนในสังกัด
4. คำจำกัดควำม
“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ดูแล โรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายที่เกีย่ วข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)
รวมถึงภารกิจในการดาเนินการทั้ง 4 ด้าน
5.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)
5.3 จัดทาโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)
เพื่อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทั้ง 4 ด้าน
5.4 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO) เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน
5.6 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ
CEO

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)

จัดทาโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจา
อาเภอ (CEO)

ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป.พิจารณา

เห็นชอบ
ดาเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มโครงการที่กาหนด
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8.2 นโยบาย/แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.3 แผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.4 นโยบายจังหวัด

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกลุ่ม
อานวยการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
กลุ่มอำนวยกำร

รหัสเอกสำร..

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่
2 วัน
จนท.
เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ
เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง
รวมถึงภารกิจในการดาเนินการทั้ง 4 ด้าน
คณะกรรมการ CEO
2.
3.

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาอาเภอ (CEO
จัดทาโครงการในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)

4.
5.

6.

ผอ.สพป.พิจารณา
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาอาเภอ (CEO
ติดตามและประเมินผล รายงานผล

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาอาเภอ (CEO)

2 วัน

จนท.

จัดทาโครงการในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาอาเภอ (CEO) เพื่อส่งเสริมความรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานทั้ง 4 ด้าน

2 วัน

จนท.

เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา

3 วัน

จนท.

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจาอาเภอ (CEO) เพื่อ
ปรึกษาหารือในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง 4 ด้าน

เดือนละ 1 ครั้ง

จนท./
คณะทางาน

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1 สัปดาห์

จนท.

หมำยเหตุ

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553
3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
4. มำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบงาน

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานช่วยอานวยการ
: นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ขอบข่ายภารกิจตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ

งานช่วยอานวยการ

1. งานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร
ใน สพป.ลพบุรี เขต 2
2. งานมอบหมายหน้าที่ราชการของ ผอ.สพป.
ลพบุรี เขต 2
3. งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด

1. ชื่องำน : งานการประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมวาระการประชุม เชิญประชุม การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
การเงิน การจัดทามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคาสั่ง ประกาศ และการจัดเก็บวาระการประชุม มติที่ประชุม
รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคาสั่ง/ประกาศลงในเครื่องบันทึกข้อมูล
คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

4. คำจำกัดควำม
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“การประชุมภายใน” หมายถึง การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่กาหนด (ก่อนการประชุม
2 สัปดาห์)
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประเด็น และผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
5.3 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
พิจารณา และนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมและลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม
5.5 เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อานวยการ
กลุ่ม
5.6 เจ้าหน้าที่นาต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจัดทา QR code เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม
5.7 เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม OR code ระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อานวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์)
5.8 เจ้าหน้าที่เตรียมการประชุม ดังนี้
5.8.1 จัดทา power point เพื่อนาเสนอระหว่างการประชุม
5.8.2 เตรียมป้ายชื่อ
5.8.3 เตรียมเอกสารที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.8.4 จัดเตรียมบัญชีลงเวลาในการประชุม
5.8.5 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.9 เจ้าหน้าที่ดาเนินการในวันประชุม
5.9.1 จัดห้องประชุม
5.9.2 อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
5.9.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม
5.10 เจ้าหน้าที่ดาเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจัดพิมพ์
5.11 เจ้าหน้าที่จัดทามติที่ประชุม (5 วัน) และจัดทารายงานการประชุม (1 สัปดาห์) และเสนอความขัน้ ตอน ดังนี้
5.11.1 นาเสนอผู้อานวยการกลุ่มอานวยการพิจารณาเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในฐานะเลขานุการ
5.11.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม และให้ความเห็นชอบ
5.11.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อานวยการกลุม่ อานวยการนาเสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.11.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในรายงานการประชุม
5.11.5 เจ้าหน้าที่แจ้งเวียนมติที่ประชุมให้ผเู้ ข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และรวบรวม
ความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอให้แก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแก้ในรายงานการ
ประชุม
5.11.6 เจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดเก็บวาระการประชุม เอกสารที่เกีย่ วข้อง รายงานการประชุม
คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
- ประสานงานกับกลุม่ ต่าง ๆ เพื่อให้จดั ส่งวาระการ
ประชุมภายในเวลาที่กาหนด
- รวบรวมวาระ ข้อมูลประเด็นที่กลุม่ ต่าง ๆ เสนอ /
ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทาต้นฉบับระเบียบ
วาระการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับ
ระเบียบวาระการประชุม
ผอ.กลุม่ พิจารณา
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป./สพม.พิจารณา
เจ้าหน้าที่
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายผลิตจัดทาสาเนาวาระการประชุม
- ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจัดทา QR Code
เจ้าหน้าที่
- ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม QR Code ระเบียบวาระการประชุม
เจ้าหน้าที่
- เตรียมการก่อนการประชุม
เจ้าหน้าที่
- อานวยความสะดวกระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุม / บันทึกเทป
เจ้าหน้าที่
- ถอดเทปการประชุมและจัดพิมพ์
เจ้าหน้าที่
- จัดทารายงานการประชุม

เสนอ รอง ผอ.สพป.ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.เขต.ให้ความเห็นชอบ

A

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

A

เสนอ ผอ.สพป./สพม ให้ความเห็นชอบ
เห็นชอบ
กรณีรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
รายงานการประชุม

เจ้าหน้าที่
- จัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อรับรองรายงานการประชุม

แก้ไข
ผู้เข้าประชุมแจ้งความเห็น
เกี่ยวกับมติ

เห็นชอบ

จัดเก็บรายงานการ
ประชุม

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบฟอร์มติดตามงาน
7.2 แนวปฏิบัติ
7.3 หนังสือเชิญประชุม
7.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม
7.5 แบบฟอร์มเซ็นชื่อเข้าประชุม
7.6 รายงานการประชุม
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งำนกำรประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยกำร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กำรประชุมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
1.
ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อจัดส่งวาระการประชุม
ประสานงานการส่งวาระ
ติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดทาเป็นวาระการประชุม
การประชุม
2.
รวบรวมและจัดทาวาระการประชุม
3.

4.

5.

เชิญประชุม
ดาเนินการประชุม

ผอ.สพป./ที่ประชุม
พิจารณาลงนำม

6.
จัดเก็บมติที่ประชุม

รหัสเอกสำร......
เวลำดำเนินกำร

1 วัน

มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์
ต่อราชการและการติดตาม
งาน

ผู้รับผิดชอบ
จนท./
กลุ่มต่าง ๆ

รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ ตรวจสอบและจัดทาต้นฉบับระเบียบ
วาระการประชุม

2 วัน

จนท./
กลุ่มต่าง ๆ

จัดทาหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทราบก่อนการประชุม 1 สัปดาห์

2 วัน

ผอ.กลุ่ม/รอง
ผอ.สพป./สพม.

จัดเตรียม Power Point และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องในการประชุม จดบันทึกการ
ประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดทารายงานการประชุม

1 สัปดาห์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติที่ประชุม
รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารับรองมติที่ประชุม

1 วัน

แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยย่อให้กลุ่มต่าง ๆ ทราบ จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงาน
การประชุม

5 นาที

การรับรู้ด้านนโยบาย ข้อ
ราชการ และการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ

หมำยเหตุ

เจ้าหน้าที่

จนท.กลุ่ม/
ผอ.กลุ่ม
ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการปฏิบัติจริง

จนท./ผอ.กลุ่ม

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหฏฤฆรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งาน/ภารกิจ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การเก็บรักษาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
4. คำจำกัดควำม
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุม่ เพื่อจัดทาคาสั่งมอบหมายงานใน
ภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล
5.3 เสนอผู้อานวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
5.5 เจ้าหน้าที่ส่งมอบคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้แต่ละกลุม่ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามคาสั่งดาเนินการต่อไป
5.6 เจ้าหน้าที่เก็บคาสั่งไว้เป็นหลักฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่กลุม่ จัดทา
รายละเอียดงานใน
หน้าที่ของแต่ละคน
ในกลุม่

- รวบรวมรายละเอียดงานในหน้าที่ของ
ผอ.กลุม่ แต่ละกลุม่ ตรวจสอบ

แต่ละคนในแต่ละกลุม่ ที่ได้จดั ทาส่งมา

ความถูกต้องรายละเอียดงาน

เพื่อจัดทาเป็ นภาพรวม

ในหน้าที่ของแต่ละคนในกลุม่

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดในคาสั่งมอบหมายงาน

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

ผอ.กลุม่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดคาสั่งมอบหมายงาน

ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา
ผอ.แต่ละกลุม่
- ส่งมอบคาสั่งให้เจ้าหน้าที่ในกลุม่
- ส่งมอบคาสั่งให้แต่ละกลุม่

- แต่ละกลุม่ จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน

- จัดเก็บคาสั่งไว้เป็ นหลักฐานและ
การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน

- เจ้าหน้าที่จดั เก็บคาสั่งไว้เป็ นหลักฐาน
และการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 คาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าที่
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยกำร
รหัสเอกสำร......
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้งำน/ภำรกิจ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลำดับที่
1.

2.

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วิเครำะห์ สังเครำะห์
กำรมอบหมำยงำนงำน
แต่ละกลุ่ม
ตรวจสอบควำมถูกต้อง

3.
เสนอ รอง ผอ.พิจำรณำ
4.

5.

ผอ.สพป./สพม.
พิจำรณำลงนำม
ส่งมอบคำสั่งมอบหมำยงำน

6.
จัดเก็บคำสั่ง

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

มำตรฐำนคุณภำพงำน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

วิเครำะห์ สังเครำะห์ รวบรวมรำยละเอียดงำนในหน้ำทีข่ องแต่ละคนในกลุ่ม
ที่จัดส่งมำเพื่อจัดทำเป็นภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

1 วัน

เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดในร่ำงคำสั่งมอบหมำย
งำนในหน้ำที่

1 วัน

จนท./ผอ.กลุ่ม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรเสนอรองผู้อำนวยกำรกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำเบื้องต้น

15 นำที

ผอ.กลุ่ม/รอง
ผอ.สพป./สพม.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำลงนำมในคำสั่ง
มอบหมำยงำนในหน้ำที่

1 วัน

ผอ.สพป./สพม.

เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอำนวยกำรส่งมอบคำสั่งให้แต่ละกลุม่ เพื่อจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบตั ิงำนและมอบให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบดำเนินกำร

1 วัน

จนท.กลุ่ม/
ผอ.กลุ่ม

เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำงจัดเก็บคำสั่งมอบหมำยงำนไว้เป็นหลักฐำน
ส่วนกลำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำรติดตำมกำรปฏิบัตงิ ำน

5 นำที

จนท./ผอ.กลุ่ม

หมำยเหตุ

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานใน
หน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้รับและผูส้ ่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบตั ิและมีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
คาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่ง ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นกับ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง หรือผูร้ ักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คำจำกัดควำม
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้อานวยการกลุ่ม” หมายถึง ผูอ้ านวยการกลุม่ ของแต่ละกลุ่ม
“ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายไป
“ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จานวน 3 ชุด
5.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานในหน้าที่ ตามภาระงานตาม
กลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผสู้ ่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าที่
5.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว จานวน 1 ชุด และส่ง
มอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

สารวจและกรอกรายละเอียดในบัญชีการ
รับส่งงานในหน้าที่และจัดทารายละเอียด
งานในหน้าที่ตามกลุม่ งาน ในบัญชีรบั ส่ง
งานในหน้าที่จานวน 3 ชุด

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผสู้ ง่ มอบและผูร้ บั มอบลงนาม

ผูส้ ง่ มอบงาน ผูร้ บั มอบงานลงนามใน
บัญชีการรับมอบและส่งมอบงาน
ในหน้าที่

- เก็บเอกสารหลักฐานที่ผสู้ ง่ มอบและผูร้ บั มอบงาน
ที่ลงนามแล้ว จานวน 1 ชุด
- ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ลงนามแล้วให้ผสู้ ง่ มอบ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที่

และผูร้ บั มอบงานเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
8.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยกำร
รหัสเอกสำร......
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีควำมโปร่งใส และงำนในหน้ำที่มีควำมเรียบร้อย สำมำรถบริหำรต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้รับและผู้ส่งงำนสำมำรถทรำบเกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่
ระหว่ำงกำรปฏิบัติ และยังไม่ปฏิบัติ และมีหลักฐำนกำรรับส่งงำนที่ถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่ร ำชกำร พ.ศ. 2524
ลำดับที่
1.

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
จัดเตรียมแบบฟอร์มรับส่งงำน

2.

3.

4.

รำยละเอียดงำน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่

เวลำดำเนินกำร
120 นาที

มำตรฐำนคุณภำพงำน

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละกลุ่มกรอกรายละเอียดงานในหน้าที่รับผิดชอบใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที่

1 วัน

1 วัน

รวบรวมรำยละเอียดบัญชีกำรรับส่งงำน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวม/ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีการรับส่งงานของ
แต่ละกลุ่มเป็นภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้รับส่งงำนใน
หน้ำที่ลงนำม

ผู้รับงานและผู้ส่งงาน ผอ.สพป./สพม. ทีย่ ้ายไป และผู้รับงาน (ผอ.สพป./สพม.
ที่ย้ายมาใหม่) ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่

1 วัน

5 นาที

การบริหารจัดการดาเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ

จนท.

ส่งมอบบัญชีกำรรับส่งงำนที่ลงนำม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้วให้ผู้รับ
งาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด
เจ้าหน้าที่กลุ่มอานวยการจัดเก็บบัญชีการรับส่งงาน เอกสารและหลักฐานการ
รับส่งงานที่ลงนามแล้วไว้เป็นหลักฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5 นาที

จัดเก็บเอกสำรกำรรับส่งงำน

มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ

จนท.
ผู้รับผิดชอบ

กรอกรำยละเอียดในบัญชีกำรรับส่งงำนตำม
ภำระงำน

5.

6.

หมำยเหตุ

จนท.

การรับส่งงานในหน้าที่
ราชการถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบ

จนท.

ผอ.สพป./สพม.

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2524 2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบงาน

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานประสานงาน
: นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ขอบข่ายภารกิจตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ

งานประสานงาน

งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกหน่วยงาน

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
3. ขอบเขตของงำน
ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายใน และภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
4. คำจำกัดควำม
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
“ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายถึง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกสานักงาน
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการประสานงาน
5.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
5.3 นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 รายงานผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ
รวบรวมจัดหาข้อมูลที่จาเป็ น

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านผูบ้ งั คับบัญชา
ประสานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถกู ต้องและเป็ นปัจจุบนั

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
-

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยกำร

รหัสเอกสำร......

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการทางานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ลำดับที่
1.

ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ศึกษำ วิเครำะห์ และ
รวบรวมข้อมูล

2.
รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน
3.

4.

5.

เสนอข้อมูล และวิธีกำร
เผยแพร่ข้อมูล ผอ.สพป.
พิจำรณำ
ประสำนข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ
ประชำสัมพันธ์แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ

6.
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

รำยละเอียดงำน

เวลำดำเนินกำร

มำตรฐำนคุณภำพงำน
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
จนท.

เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นต่อการประสานงาน

1 วัน

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา

1 สัปดาห์

จนท./ผอ.กลุ่ม

นาเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับพิจารณา
เห็นชอบ

15 นาที

ผอ.กลุ่ม/
รอง ผอ. สพป./
ผอ.สพป.

ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินงานประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 วัน

จนท.

ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย

1 วัน

จนท.กลุ่ม/
ผอ.กลุ่ม

ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพือ่ การติดต่อประสานงานที่
รวดเร็ว

1 สัปดาห์

จนท./ผอ.กลุ่ม

หมำยเหตุ

เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบงาน

: คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
: งานเลือกและสรรหาคณะกรรมการ
: นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ขอบข่ายภารกิจตามอานาจหน้าที่
กลุ่มอานวยการ

งานเลือกและสรรหา
คณะกรรมการ

งานสรรหาคณะกรรมการ กตปน.

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

1. ชื่องำน : งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงำน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
4. คำจำกัดควำม
“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง คณะบุคคลซึ่ง
แต่งตั้งตามกฎกระทรวงกาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา พ.ศ. 2548
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในสังกัด
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่การศึกษา
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกีย่ วข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาให้ชัดเจน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3-5 คน
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกาหนดปฏิทิน และกาหนดการดาเนินการสรรหาและเลือกวิธใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
5.4 ดาเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จานวน 1 คน และผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จานวน 1 คน (ดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกฯ)
5.5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และแจ้งผลการสรรหาฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
5.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผอ.สพป. ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ เป็นกรรมการ และผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเลขานุการ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎกระทรวง
กาหนด คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ไม่เกิน 5 คน (ด้านละ 1 คน)
5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
5.8 รายงานผลการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน
เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (3-5 คน)
จัดประชุมดาเนินการสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
- ตาแหน่งผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ
- ตาแหน่งผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเอกชนในพืน้ ที่
ประกาศผลการสรรหาผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาของรัฐ และ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาของเอกชน

รอง ผอ.สพป./สพม.
พิจารณา

จัดประชุมดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น.

แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.สพป/พิจารณา

รายงานผลการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ให้ สพฐ.
ทราบ และแจ้ง รร.ในสังกัด

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
7.2 ตัวอย่างใบสมัครกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
7.3 ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
7.4 ตัวอย่างแบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.5 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ได้รบั การสรรหาและเลือกกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

ชื่องำน งำนกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รหัสเอกสำร
กษำลพบุรประเมิ
ี เขต น2ผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)......
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติประถมศึ
ดตาม ตรวจสอบ
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
กลุ
ม
่
อ
ำนวยกำร
ลำดับที่
ผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดงำน
เวลำดำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน
ผู้รับผิดชอบ
1.
เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จนท.
1 วัน
และหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาและ
เจ้าหน้าที่ ศึกษา
เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขต
2.
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
จนท./ผอ.กลุ่ม
1 วัน
พื้นที่การศึกษา
และเลือกคณะกรรมการติดตาม
ให้ชัดเจน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิ
3.
จัดประชุมคณะกรรมการด
าเนิเทศ
นการ
ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
1 นาที
การศึ
ก
ษาเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
จานวน
สรรหา และเลือกคณะกรรมการติ
ดตาม
สพป.
3-5
คน ประเมินผล และนิเทศ
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหา
ตรวจสอบ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
- ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ
4.
จนท.
ประกาศผลการสรรหาผู
บ้ ริหาร
1 วัน
ดาเนินการสรรหาผูแ้ ทนผูแ้ ทนผู
บ้ ริหาร
- ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเอกชน
สถานศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐานของรั
ฐ
ผู
แ
้
ทน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ ผูแ้ ทน
5.
จัผูดบ้ ประชุ
มคณะกรรมการสรรหาและ
จนท.กลุ่ม/
1 วัน
ผูบ้ ริริหหารสถานศึ
ารสถานศึกกษาขั
ษาขันน้้ พืพืนน้้ ฐานของ
ฐานของ
จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการ
เลื
อกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.กลุ่ม
เอกชน
เอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการติ
ดตาม ตรวจสอบ
6.
แต่งตั้งคณะกรรมการติ
ดตาม
จนท./ผอ.กลุ
่ม
1 วัน
ประเมิ
นผลประเมิ
และนินเทศการศึ
ตรวจสอบ
ผล และนิกเษาเขต
ทศ
7.
รายงานผลการสรรหาและเลื
จนท./ผอ.กลุ่ม
พืการศึ
้นที่กการศึ
กษา ้นที่การศึกษาอก
1 วัน
ษาเขตพื
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขต
เขตพื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษาให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ

หมำยเหตุ

เสนอ ผอ.พิจารณา

รายงาน สพฐ. และแจ้ง รร.ในสังกัด
เอกสำรอ้ำงอิง: 1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. กฎกระทรวง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2548
อธิบำยสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน  จุดเชื่อมต่อ

คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กลุม่ อานวยการ

