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ค ำน ำ 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเป็น 9 กลุ่ม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2561 ให้ เ พ่ิมเติม (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ิมอีก 1 
กลุ่ม และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มข้ึน คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดกระบวนงาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ โดยก าหนดงานตามโครงสร้างตามกรอบอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

แนวคิด 
 งานอ านวยการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ 
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ 
หน้าท่ี ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส 
ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากร
ท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน 
 2. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ และยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน เกิดความเลื่อมใส และศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
 1. งำนสำรบรรณ 
  1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
  1.2 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
  1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
  1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 
  1.5 งานการท าลายหนังสือราชการ 
 

2. งำนช่วยอ ำนวยกำร 
 2.1 งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
 2.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
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 2.3 งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.4 งานประชุมภายในส านักงาน 
3. งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
 3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 3.2 งานบริการอาคารสถานที่ 
 3.3 งานรักษาความปลอดภัย 
4. งำนยำนพำหนะ 
5. งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 5.1 งานจัดระบบบริหาร 
 5.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 5.3 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.4 งานค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.5 งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
6. งำนประสำนงำน 
7. งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
 7.1 การสรรหาคณะกรรมการ กตปน. 
8. งำนประชำสัมพันธ์ 
  8.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 8.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
9. งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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ส่วนที่ 2  ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 

ขอบข่ายภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

กลุ่มอ านวยการ 

งานการจัดระบบบริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ   
    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    ประจ าปีของ สพป.ลพบุรี เขต 2 
2. งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 
    ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอ านวยการ 
3. การจัดท าแผนงาน/โครงการเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
    ของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 
4. งานด้านบริหารจดัการคณะกรรมการพัฒนา 
   คุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 
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ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร  : งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
    ผู้รับผิดชอบงาน  : นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร 
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1. ชื่องำน  :  งานประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการประจ าปีของ  
                 สพป.ลพบุรี เขต 2  
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฏษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. ขอบเขตของงำน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปฏบิัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบและแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. และ ก.พ.ร. 
สพฐ. ก าหนด 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าภาพหลัก”    หมายถึง  กลุ่มอ านวยการ 
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง   กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุม่นโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 

“คณะท างาน”   หมายถึง   ทีมงานบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รบัมอบหมายให้ขับเคลื่อนงาน
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการรายมติิและตัวช้ีวัด 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏบิัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ 

5.2 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองสร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างาน ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
5.3 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบก าหนดแนวทางการเพื่อให้

บรรลเุป้าหมาย ส าหรับตัวช้ีวัดทีร่บัผิดชอบ 
5.4 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองด าเนินการสื่อสารเพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเขา้ใจ และ

ความส าคญัของค ารับรองการปฏบิัติราชการทีส่่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวมถึงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ การจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด 

5.5 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองขับเคลื่อนรายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 
5.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติงานกับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
5.7 เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ.

ก าหนด 
5.8 ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดสง่ข้อมูลเพิ่มเติม 
5.9 สรุปรายงานผล 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
 
 
 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ี/คณะท างานศึกษา วิเคราะห์
แนวทางและกรอบการประเมินปฏิบติั

ราชการตามค ารบัรอง 

เจา้หนา้ท่ี/คณะท างาน ศึกษาวิเคราะห ์ก าหนดทีมงานแนวทางการปฏิบติังาน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

และค่าเปา้หมายการใหบ้ริการสาธารณะ  

ผอ.สพป./สพม./วินิจฉัย 

เจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
- มอบหมายคณะท างาน ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด และผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด 
- จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบก าหนดแนวทางการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
- สื่อสารเพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ และความส าคญัของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
- คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏบิัติงานก าหนด 
- ผอ.สพป./สพม. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ผอ.
สถานศึกษา เลขาธกิาร กพฐ. 
- ผู้รับผิดชอบประเมินผลและรายงานผลรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามที่ สพฐ.ก าหนด 
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
- สรุปรายงานผล 

เจา้หนา้ท่ี/คณะท างานศึกษา 
วิเคราะห ์วิจยั น าผลการปฏิบติั
ราชการเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั เป็น

ขอ้มลูฐาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบตามที่ สพฐ.ก าหนด 
 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
8.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 

2553 
8.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
8.5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
8.6 แนวทางการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี สพ.ลพบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
กลุ่มอ ำนวยกำร 

รหัส
เอกสำร
.. 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน 
เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ 

1 สัปดาห์  จนท./
คณะท างาน 

 

2.  น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบลงนามค าสั่งมอบหมายงาน 

2 วัน  จนท.  

3.  สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างาน  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

1 สัปดาห์  จนท./
คณะท างาน 

 

4.  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบก าหนดแนวทางการบรรลุ
เป้าหมายส าหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ  

1 สัปดาห์  จนท.  

5.  สื่อสาร เพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบมี
ความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญของค า
รับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณการ
จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด 

3 สัปดาห์  จนท.  

6.  
 
  

คณะท างานผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน 
รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่

ก าหนด 

จนท./
คณะท างาน 

 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน  

ค่าเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีฐาน 

สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างาน ผู้ก ากับดูแล
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ผอ.สพป.พิจารณา 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน งานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี สพ.ลพบุรี เขต 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
กลุ่มอ ำนวยกำร 

รหัส
เอกสำร
.. 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

7.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากร
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1 วัน  จนท.  

8.  ผู้รับผิดชอบประเมินผลและรายงานผลรอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนตามที่ 
สพฐ.ก าหนด 

รอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน และ

รอบ 12 เดือน 

 จนท./
คณะท างาน 

 

9.  ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูล
เพิ่มเติม 
 

1 สัปดาห์  จนท.  

10.  สรุปรายงานผล  1 สัปดาห์ เอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จนท./
คณะท างาน 

 

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
                    2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 
                    3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                    4. ค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร พ.ศ............. 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 
 
 
 

สรุปรายงานผล 

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย/รายงานผล 

ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

1. ชื่องำน  :  งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอ านวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2  
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปา้หมาย ผู้รับบรกิารพึงพอใจและมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 การวิเคราะหร์ายละเอยีดนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุม่อ านวยการ 
3.2 แผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ านวยการ 
3.3 การจัดท าเครื่องมือการติดตามการด าเนินงาน 
3.4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ านวยการ 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
“การติดตาม”  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบท่ีด าเนินการเป็นประจ าหรือเป็นระยะ โดยการ

วัดและการตรวจสอบดังกล่าว ไดแ้ก่ การวัดปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลติที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตาม
แผน การปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ หรือผลติผลของโครงการเพื่อจะได้จดัการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ตา่ง ๆ ของโครงการได้
ทันท่วงที 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 

5.2 จัดท าแผนก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนก ากับ ติดตาม กล
ยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อก ากับติดตาม เร่งรดัให้มีการด าเนินงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผน 

5.3 จัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตามให้มีความครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการตดิตาม 
5.4 รายงานผลการปฏิบตัิการตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม

อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบติดตามที่ สพฐ. สพท. ก าหนด 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

 

 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอียดนโยบาย 
ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และแผนปฏิบติั

การประจ าปี 

จดัท าแผนก ากบั ติดตามประเมินผลยทุธศาสตร ์กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของกลุม่อ านวยการ 

เพื่อก ากบัติดตาม เรง่รดัใหม้ีการด าเนินงานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ผอ.สพป./สพม./พิจารณา
ตวัชีว้ดัและค่าเปา้หมาย 

เจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
ขับเคลื่อนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของกลุ่มอ านวยการ 

เจา้หนา้ท่ี/คณะท างาน 

ติดตามประเมินผลยทุธศาสตร/์กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ภารกิจของกลุม่อ านวยการ 

จดัท าเครื่องมือก ากบั ติดตามประเมินผลยทุธศาสตร ์กลยทุธใ์หค้ลอบคลมุ ชดัเจนและสะดวก

ต่อการติดตาม 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกลุ่ม
อ านวยการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
กลุ่มอ ำนวยกำร 

รหัสเอกสำร.. 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดนโยบาย กล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 

1 สัปดาห์  จนท./
คณะท างาน 

 

2.  จัดท าแผนก ากับ ติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และแผนก ากับ ติดตาม กลยุทธ์และ
นโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อก ากับ
ติดตาม เร่งรัดให้มีการด าเนินงานตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผน 

2 วัน  จนท.  

3.  จัดท าเครื่องมือก ากับ ติดตามให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน และสะดวกต่อการ
ติดตาม 

1 สัปดาห์  จนท./
คณะท างาน 

 

4.  เสนอข้อมูลให้ ผอ.สพป.พิจารณา 2 วัน  จนท.  

5.  
 
 

ขับเคลื่อนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม
อ านวยการ 
 

1 สัปดาห์  จนท.จนท./
คณะท างาน 

 

       

6.  
 
 

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มอ านวยการ 
 

1 สัปดาห์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดการศึกษา

ได้มาตรฐาน 

จนท./
คณะท างาน 

 

ศึกษา วิเคราะหร์ายละเอียด
นโยบาย ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และ

แผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

จัดท าเครื่องมือก ากับติดตามให้คลอบคลุม 

 

 จัดท าแผน ก ากับติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนติดตามประเมินผล 

ผอ.สพป.พิจารณา 

ติดตามประเมินผลยทุธศาสตร/์
กลยทุธท่ี์เก่ียวขอ้งกบัภารกิจของ

กลุม่อ านวยการ 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
                    2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 
                    3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                    4. มำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

1. ชื่องำน  :  งานจัดท าแผน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
3. ขอบเขตของงำน 

3.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาของกลุ่มอ านวยการ 
3.2  จัดท าแผน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัด 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
“แผนพัฒนาการศึกษา”  หมายถงึ  เอกสารที่แสดงเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงภารกิจ 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
5.3 ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 
5.4 จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 
5.5 น าเสนอแผนงาน/โครงการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
5.6 ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ 
5.7 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มโครงการที่ก าหนด 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2 นโยบาย/แผนปฏิบัติการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.3 แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
8.4 นโยบายจังหวัด 
 
 

 

เจา้หนา้ท่ีศึกษา วิเคราะหแ์นวทางการ
บริหารจดัการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา และภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
- ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 
- จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน  
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 
 

ผอ.สพป.พิจารณา 

ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ 

 

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
กลุ่มอ านวยการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
กลุ่มอ ำนวยกำร 

รหัสเอกสำร.. 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ล ำดับ

ท่ี 
ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมถึงภารกิจการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

2 วัน  จนท.  

2.  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2 วัน  จนท.  

3.  ศึกษา วิเคราะห์แผนปฏิบัติการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัด 
 

1 วัน  จนท.  

4.  จัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับ
แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และจังหวัด 

1 สัปดาห์  จนท.  

5.  
 
 

น าเสนอแผนงาน/โครงการ ให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

1 วัน  จนท.  

6.  
 
 

ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ 3 สัปดาห์  จนท./
คณะท างาน 

 

7.     ติดตาม และประเมินผล รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 สัปดาห์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดการศึกษา

ได้มาตรฐาน 

จนท./
คณะท างาน 

 

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
                    2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 
                    3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                    4. มำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติการของ สพท. สพฐ. 
กระทรวง และจังหวัด 

 

ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

จัดท าแผนงาน/โครงการ 

ผอ.สพป.พิจารณา 

ขับเคลื่อนตามแผนงาน/โครงการ 

ติดตามและประเมินผล รายงานผล 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

1. ชื่องำน  :  งานด้านบริหารจดัการคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้โรงเรียนไดร้ับค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และงานอ่ืน ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรยีนในทุก ๆ ด้าน 
3. ขอบเขตของงำน 

ครอบคลมุการด าเนินการทุกข้ันตอนเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแนะน า ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
บริหารจดัการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนในสังกัด 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO)”  หมายถึง  คณะบุคคลซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แต่งตั้งข้ึนเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ดูแล โรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน  
 “ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   บุคลากรผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายที่เกีย่วข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 
รวมถึงภารกิจในการด าเนินการทั้ง 4 ด้าน 

5.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO)  
5.3 จัดท าโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO)  

เพื่อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานท้ัง 4 ด้าน 
5.4 เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารจดัการ

โรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 ด้าน 
5.6 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มโครงการที่ก าหนด 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.2 นโยบาย/แผนปฏิบัติการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.3 แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
8.4 นโยบายจังหวัด 
 
 

 

เจา้หนา้ท่ีศึกษา วิเคราะหก์ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ 

CEO 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 
 

ผอ.สพป.พิจารณา 

จัดท าโครงการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ า
อ าเภอ (CEO) 

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน งานติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกลุ่ม
อ านวยการ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2  
กลุ่มอ ำนวยกำร 

รหัสเอกสำร.. 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ 
รวมถึงภารกิจในการด าเนินการทั้ง 4 ด้าน 

2 วัน  จนท.  

2.  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 

2 วัน  จนท.  

3.  จัดท าโครงการในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าอ าเภอ (CEO) เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานทั้ง 4 ด้าน 
 

2 วัน  จนท.  

4.  เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

3 วัน  จนท.  

5.  
 
 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) เพื่อ
ปรึกษาหารือในการบริหารจัดการโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง 4 ด้าน 

เดือนละ 1 ครั้ง  จนท./
คณะท างาน 

 

6.  
 
 

ติดตาม และประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 สัปดาห์  จนท.  

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  
                    2. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 
                    3. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                    4. มำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 

ศึกษา วิเคราะห์กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ CEO 

จัดท าโครงการในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO) 

จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO 

ผอ.สพป.พิจารณา 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าอ าเภอ (CEO 

ติดตามและประเมินผล รายงานผล 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร  : งานช่วยอ านวยการ   
    ผู้รับผิดชอบงาน  : นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่องำน  :  งานการประชุมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การประชุมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของงำน 

ครอบคลมุการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกบัการจัดเตรยีมวาระการประชุม เชิญประชุม การจดัเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 
การเงิน การจัดท ามติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกค าสั่ง ประกาศ และการจดัเก็บวาระการประชุม มติที่ประชุม 
รายงานการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และค าสั่ง/ประกาศลงในเครื่องบันทึกข้อมูล 

ขอบข่ายภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

กลุ่มอ านวยการ 

งานช่วยอ านวยการ 

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

 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

4. ค ำจ ำกัดควำม 
“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 
“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“การประชุมภายใน”  หมายถึง   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ช่ัวคราวและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

5.1 เจ้าหน้าท่ีประสานงานกับกลุม่ต่าง ๆ ให้จัดส่งวาระการประชุมภายในเวลาที่ก าหนด (ก่อนการประชุม  
2 สัปดาห์) 

5.2 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลู ประเด็น และผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้ง และ
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าต้นฉบับระเบยีบวาระการประชุม 

5.3 เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ
พิจารณา และน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 

5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบระเบยีบวาระการประชุมและลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม 

5.5 เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือเชิญประชุมเสนอผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
กลุ่ม 

5.6 เจ้าหน้าท่ีน าต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจดัท า QR code เพื่อแจง้ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

5.7 เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม OR code ระเบยีบวาระการประชุมให้แกผู่้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม (ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์) 
 5.8 เจ้าหน้าท่ีเตรยีมการประชุม ดังนี้ 
  5.8.1 จัดท า power point เพื่อน าเสนอระหว่างการประชุม 
  5.8.2 เตรียมป้ายช่ือ 
  5.8.3 เตรียมเอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ กฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
  5.8.4 จัดเตรียมบัญชีลงเวลาในการประชุม 
  5.8.5 เตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 5.9 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการในวันประชุม 
  5.9.1 จัดห้องประชุม 
  5.9.2 อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 
  5.9.3 จดบันทึกการประชุม/บันทึกเทปการประชุม 
 5.10 เจ้าหน้าที่ด าเนินการถอดเทปบันทึกการประชุมและจดัพิมพ ์
 5.11 เจ้าหน้าที่จัดท ามติที่ประชุม (5 วัน) และจัดท ารายงานการประชุม (1 สัปดาห์) และเสนอความขัน้ตอน ดังนี้ 
  5.11.1 น าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการพิจารณาเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในฐานะเลขานุการ 
  5.11.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจมติ / รายงานการประชุม และให้ความเห็นชอบ 
  5.11.3 เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องคืนแก้ไข เสนอผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการน าเสนอรองผู้อ านวยการและ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
  5.11.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในรายงานการประชุม 
  5.11.5 เจ้าหน้าท่ีแจ้งเวียนมติที่ประชุมให้ผูเ้ข้าประชุมพิจารณารับรองมติ (ภายใน 7 วัน) และรวบรวม
ความเห็นของผู้เข้าประชุมที่ขอใหแ้ก้ไข (ถ้ามี) โดยเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อแก้ในรายงานการ
ประชุม 
  5.11.6 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจดัเกบ็วาระการประชุม เอกสารที่เกีย่วข้อง รายงานการประชุม 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประสานงานกบักลุม่ต่าง ๆ เพ่ือใหจ้ดัสง่วาระการ
ประชมุภายในเวลาท่ีก าหนด 

- รวบรวมวาระ ขอ้มลูประเด็นท่ีกลุม่ต่าง ๆ เสนอ / 
ตรวจสอบความถกูตอ้งและจดัท าตน้ฉบบัระเบียบ
วาระการประชมุ 

ผอ.กลุม่พิจารณา 

ผอ.สพป./สพม.พิจารณา 

เจา้หนา้ท่ี 

- สง่ตน้ฉบบัใหฝ่้ายผลิตจดัท าส  าเนาวาระการประชมุ 

- ตรวจสอบความเรียบรอ้ยแลว้จดัท า QR Code 

เจา้หนา้ท่ี 

- จดัท าหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเสนอตน้ฉบบั

ระเบียบวาระการประชมุ 

A 

ไมเ่ห็นชอบ

 

เจา้หนา้ท่ี 

- สง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้ม QR Code ระเบียบวาระการประชมุ 

 

เจา้หนา้ท่ี 

- เตรียมการก่อนการประชมุ 

เจา้หนา้ท่ี 

- อ านวยความสะดวกระหวา่งการประชมุ 

- บนัทึกการประชมุ / บนัทึกเทป 

เจา้หนา้ท่ี 

- ถอดเทปการประชมุและจดัพิมพ ์

เจา้หนา้ท่ี 

- จดัท ารายงานการประชมุ 

เสนอ รอง ผอ.สพป.ใหค้วามเห็นชอบ 

เสนอ ผอ.เขต.ใหค้วามเห็นชอบ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบฟอร์มติดตามงาน 
7.2 แนวปฏิบัติ 
7.3 หนังสือเชิญประชุม 
7.4 ต้นฉบับระเบียบวาระการประชุม 
7.5 แบบฟอร์มเซ็นช่ือเข้าประชุม 
7.6 รายงานการประชุม 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 

เสนอ ผอ.สพป./สพม ให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าที่ 
- แจ้งเวียนผู้เข้าประชุมรับรอง
รายงานการประชุม 

 

เจ้าหน้าที่ 
- จัดท าวาระการประชุมครั้งต่อไป
เพื่อรับรองรายงานการประชุม 

ผู้เข้าประชุมแจ้งความเห็น
เกี่ยวกับมติ 

จัดเก็บรายงานการ
ประชุม 

เห็นชอบ 

กรณีรายงานการประชุม 

เห็นชอบ 

แก้ไข 

A 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน   งำนกำรประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอ ำนวยกำร   รหัสเอกสำร......  

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้กำรประชุมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อจัดส่งวาระการประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมเพื่อจัดท าเป็นวาระการประชุม 

1 วัน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์
ต่อราชการและการติดตาม

งาน 

จนท./ 
กลุ่มต่าง ๆ 

 

2.  รวบรวมวาระการประชุมจากกลุ่มต่าง ๆ ตรวจสอบและจัดท าต้นฉบับระเบยีบ
วาระการประชุม 

2 วัน  จนท./ 
กลุ่มต่าง ๆ 

 

3.  จัดท าหนังสือเชิญประชุมพร้อมเสนอต้นฉบับระเบียบวาระการประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มประชุมทราบก่อนการประชุม 1 สัปดาห์ 

2 วัน  ผอ.กลุ่ม/รอง 
ผอ.สพป./สพม. 

 

4.  จัดเตรียม Power Point และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งในการประชุม จดบันทึกการ
ประชุม บันทึกเทปและถอดเทปการประชุม จัดท ารายงานการประชุม 

1 สัปดาห ์ การรับรู้ด้านนโยบาย ข้อ
ราชการ และการน า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่  

5.  ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในมติที่ประชุม 
รายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณารบัรองมติที่ประชุม 

1 วัน  จนท.กลุ่ม/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

6.  แจ้งเวียนมติที่ประชุมโดยยอ่ให้กลุ่มต่าง ๆ ทราบ จัดเก็บมติที่ประชุม/รายงาน
การประชุม 

5 นาท ี ได้ข้อสรุปแห่งกฎหมาย
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา

และการปฏิบัติจริง 

จนท./ผอ.กลุ่ม  

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546             2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                   3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหฏฤฆรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 
 

ประสานงานการส่งวาระ
การประชุม 

จัดเก็บมติท่ีประชุม 

ผอ.สพป./ที่ประชุม
พิจารณาลงนำม 

รวบรวมและจัดท าวาระการประชุม 

เชิญประชุม 

ด าเนินการประชุม 
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1. ชื่องำน  :  งานการมอบหมายงานในหน้าท่ีราชการ 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้งาน/ภารกิจ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามผีู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
2. เพื่อให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3. ขอบเขตของงำน 

ครอบคลมุการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา การเก็บรักษาค าสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ี 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ผู้อ านวยการกลุ่ม”  หมายถึง   ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคลของแต่ละกลุม่เพื่อจัดท าค าสั่งมอบหมายงานใน

ภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอยีดการมอบหมายงานของแต่ละบุคคล 
5.3 เสนอผู้อ านวยการกลุ่มพิจารณา เพื่อเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาลงนามในค าสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ี 
5.5 เจ้าหน้าท่ีส่งมอบค าสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ีให้แต่ละกลุม่เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบตามค าสั่งด าเนินการต่อไป 
5.6 เจ้าหน้าท่ีเก็บค าสั่งไว้เป็นหลกัฐานการมอบหมายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ี 
7.2 แบบมอบหมายงานในหน้าท่ี 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8.4 พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีกลุม่จดัท า
รายละเอียดงานใน
หนา้ท่ีของแต่ละคน

ในกลุม่ 

รอง ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

ผอ.แต่ละกลุม่ 

- สง่มอบค าสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีในกลุม่ 

- แต่ละกลุม่จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 

- เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บค าสั่งไวเ้ป็นหลกัฐาน 

และการติดตามผลการปฏิบติังาน 

ผอ.กลุม่แต่ละกลุม่ ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งรายละเอียดงาน

ในหนา้ท่ีของแต่ละคนในกลุม่ 

- รวบรวมรายละเอียดงานในหนา้ท่ีของ

แต่ละคนในแต่ละกลุม่ท่ีไดจ้ดัท าสง่มา

เพื่อจดัท าเป็นภาพรวม 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งของ

รายละเอียดในค าสั่งมอบหมายงาน 

ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

ผอ.กลุม่ตรวจสอบความถกูตอ้งของ

รายละเอียดค าสั่งมอบหมายงาน 

- สง่มอบค าสั่งใหแ้ต่ละกลุม่ 

- จดัเก็บค าสั่งไวเ้ป็นหลกัฐานและ

การติดตามผลการปฏิบติังาน 
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ช่ืองำน   งำนกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รำชกำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอ ำนวยกำร   รหัสเอกสำร......  

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้งำน/ภำรกิจ ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
                  2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  วิเครำะห์ สังเครำะห์ รวบรวมรำยละเอียดงำนในหน้ำทีข่องแต่ละคนในกลุ่ม
ที่จัดส่งมำเพื่อจัดท ำเป็นภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1 วัน คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

จนท.  

2.  เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดในร่ำงค ำสั่งมอบหมำย
งำนในหน้ำที ่

1 วัน  จนท./ผอ.กลุ่ม  

3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรเสนอรองผู้อ ำนวยกำรกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำพิจำรณำเบื้องต้น 

15 นำท ี  ผอ.กลุ่ม/รอง 
ผอ.สพป./สพม. 

 

4.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำพิจำรณำลงนำมในค ำสั่ง
มอบหมำยงำนในหน้ำที ่

1 วัน  ผอ.สพป./สพม.  

5.  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอ ำนวยกำรส่งมอบค ำสั่งให้แต่ละกลุม่เพื่อจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบตัิงำนและมอบให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 

1 วัน  จนท.กลุ่ม/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

6.  เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณกลำงจดัเก็บค ำสั่งมอบหมำยงำนไว้เป็นหลักฐำน
ส่วนกลำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำรติดตำมกำรปฏบิัตงิำน 

5 นำท ี  จนท./ผอ.กลุ่ม  

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546             2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                   3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 
 
 

วิเครำะห์ สังเครำะห์
กำรมอบหมำยงำนงำน

แต่ละกลุ่ม 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ส่งมอบค ำสั่งมอบหมำยงำน 

จัดเก็บค ำสั่ง 

ผอ.สพป./สพม.
พิจำรณำลงนำม 

เสนอ รอง ผอ.พิจำรณำ 
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1. ชื่องำน  :  งานการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การรับส่งงานในหน้าท่ีราชการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และงานใน
หน้าท่ีมีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้รับและผูส้่งงานสามารถทราบเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ
เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบตัิและมีหลักฐานการรับส่งงานท่ีถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524 
3. ขอบเขตของงำน 

ครอบคลมุการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าท่ี ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาได้รับ
ค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนกับ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ย้ายมาด ารง
ต าแหน่ง หรือผูร้ักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“เจ้าหน้าท่ี”    หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
“ผู้อ านวยการกลุ่ม” หมายถึง   ผูอ้ านวยการกลุม่ของแต่ละกลุ่ม 
“ผู้ส่งมอบงาน”   หมายถึง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีย้ายไป 
“ผู้รับมอบงาน”  หมายถึง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมแบบฟอรม์บัญชีการรบัส่งงานในหน้าท่ีราชการ จ านวน 3 ชุด 
5.2 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานในหน้าท่ี ตามภาระงานตาม

กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบและไดร้ับมอบหมาย 
5.3 เจ้าหน้าท่ีเสนอให้ผูส้่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าท่ี 
5.4 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าท่ีที่ลงนามแล้ว จ านวน 1 ชุด และส่ง

มอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลกัฐานคนละ 1 ชุด 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าท่ี 
 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการรับส่งงานในหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2524 
8.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
8.4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

 
 
 

ส ารวจและกรอกรายละเอียดในบญัชีการ
รบัสง่งานในหนา้ท่ีและจดัท ารายละเอียด
งานในหนา้ท่ีตามกลุม่งาน ในบญัชีรบัสง่

งานในหนา้ท่ีจ านวน 3 ชดุ 

เจา้หนา้ท่ี เสนอใหผู้ส้ง่มอบและผูร้บัมอบลงนาม 
ผูส้ง่มอบงาน ผูร้บัมอบงานลงนามใน
บญัชีการรบัมอบและสง่มอบงาน 

ในหนา้ท่ี 

- เก็บเอกสารหลกัฐานท่ีผูส้ง่มอบและผูร้บัมอบงาน  

  ท่ีลงนามแลว้ จ านวน 1 ชดุ  

- สง่มอบเอกสารหลกัฐานท่ีลงนามแลว้ใหผู้ส้ง่มอบ 

  และผูร้บัมอบงานเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
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ช่ืองำน   งำนกำรรับส่งงำนในหน้ำท่ีรำชกำร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอ ำนวยกำร   รหัสเอกสำร......  

วัตถุประสงค์   เพื่อให้กำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีควำมโปร่งใส และงำนในหน้ำที่มีควำมเรียบร้อย สำมำรถบริหำรต่อเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้รับและผู้ส่งงำนสำมำรถทรำบเก่ียวกับงำนที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่
ระหว่ำงกำรปฏิบัติ และยังไม่ปฏิบัติ และมีหลักฐำนกำรรับส่งงำนท่ีถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร พ.ศ. 2524 

ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที ่ 120 นาที  จนท.  

2.  เจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละกลุ่มกรอกรายละเอยีดงานในหน้าที่รับผิดชอบใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าที ่

1 วัน  จนท.  

3.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวม/ตรวจสอบรายละเอยีดบัญชีการรับส่งงานของ
แต่ละกลุ่มเป็นภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 วัน การรับส่งงานในหน้าที่
ราชการถูกต้องครบถ้วน

ตามระเบียบ 

จนท.  

4.  ผู้รับงานและผู้ส่งงาน ผอ.สพป./สพม. ทีย่้ายไป และผู้รับงาน (ผอ.สพป./สพม. 
ที่ย้ายมาใหม่) ลงนามในบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่  

1 วัน  ผอ.สพป./สพม.  

5.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบบญัชีการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้วให้ผู้รับ
งาน-ผู้ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 

5 นาที การบริหารจัดการด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องมี

ประสิทธิภาพ 

จนท.  

6.  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการจัดเก็บบัญชกีารรับส่งงาน เอกสารและหลกัฐานการ
รับส่งงานที่ลงนามแล้วไว้เป็นหลักฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5 นาที มีหลักฐานการรับ-ส่งงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ 

จนท.
ผู้รับผิดชอบ 

 

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับส่งงำนในหน้ำท่ีรำชกำร พ.ศ. 2524     2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                   3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546                        4. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 
 
 
 
 

จัดเตรียมแบบฟอร์มรับส่งงำน 

กรอกรำยละเอียดในบัญชีกำรรับส่งงำนตำม 
ภำระงำน 

รวบรวมรำยละเอียดบัญชีกำรรับส่งงำน 

ส่งมอบบัญชีกำรรับส่งงำนท่ีลงนำม 

จัดเก็บเอกสำรกำรรับส่งงำน 

ผู้รับส่งงำนใน
หน้ำที่ลงนำม 
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ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร  : งานประสานงาน    
    ผู้รับผิดชอบงาน  : นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร 
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ขอบข่ายภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

กลุ่มอ านวยการ 

งานประสานงาน 

งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

 
1. ชื่องำน  :  งานประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษามี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกดิประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
3. ขอบเขตของงำน 

ประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหนว่ยงานภายใน และภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจะต้องติดต่อ
ประสานงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสดุร่วมกัน 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา 
“ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น” หมายถึง  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม 
 “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
“ประสานงานภายใน”  หมายถึง  ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
“ประสานงานภายนอก”  หมายถงึ  ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอกส านักงาน 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 เจ้าหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการประสานงาน 
5.2 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลู แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการค้นหา 
5.3 น าเสนอข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบญัชาตามล าดับพิจารณาเห็นชอบ 
5.4 รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน ประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.5 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ 
5.6 ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการตดิต่อประสานงานท่ีรวดเร็ว 
5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5.8 รายงานผลการสรรหาและเลอืกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่

การศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - 

8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีศึกษา วิเคราะหภ์ารกิจ 
รวบรวมจดัหาขอ้มลูท่ีจ าเป็น 

รวบรวมขอ้มลูของแต่ละหน่วยงาน 

น าเสนอขอ้มลู และวิธีการเผยแพรข่อ้มลูผ่านผูบ้งัคบับญัชา 

 

ประสานขอ้มลูในรูปแบบต่าง ๆ  

แจง้หน่วยงานต่าง ๆ 

 

ปรบัปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั 
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ช่ืองำน   งำนติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 กลุ่มอ ำนวยกำร   รหัสเอกสำร......  

วัตถุประสงค์   1. เพื่อให้การด าเนินงานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  2. เพื่อการติดต่อประสานงานข้อมูลพื้นฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  เจ้าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ภารกจิและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นต่อการประสานงาน 
 

1 วัน คู่มือกำรปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 

จนท.  

2.  เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา 
 

1 สัปดาห ์  จนท./ผอ.กลุ่ม  

3.  น าเสนอข้อมูล และวธิีการเผยแพร่ข้อมลูให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับพจิารณา
เห็นชอบ 

15 นาที  ผอ.กลุ่ม/ 
รอง ผอ. สพป./ 

ผอ.สพป. 

 

4.  ประสานข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อให้การด าเนินงานประสานงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1 วัน  จนท.  

5.  ประชาสัมพันธภ์ารกจิงานข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
หน่วยงานตา่ง ๆ ทราบโดยรูปแบบที่หลากหลาย 

1 วัน  จนท.กลุ่ม/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

6.  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพือ่การติดต่อประสานงานที่
รวดเร็ว 

1 สัปดาห ์  จนท./ผอ.กลุ่ม  

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546             2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                   3. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 
 
 

ศึกษำ วิเครำะห์ และ
รวบรวมข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน 

ประชำสัมพันธ์แจ้งหน่วยงำนต่ำง ๆ 

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

เสนอข้อมูล และวิธีกำร
เผยแพร่ข้อมูล ผอ.สพป.

พิจำรณำ 

ประสำนข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆ 
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ประเภทเอกสาร  : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ช่ือเอกสาร  : งานเลือกและสรรหาคณะกรรมการ  
    ผู้รับผิดชอบงาน  : นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร 
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ขอบข่ายภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 

กลุ่มอ านวยการ 

งานเลือกและสรรหา
คณะกรรมการ 

งานสรรหาคณะกรรมการ กตปน. 
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1. ชื่องำน  :  งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาเขตพื้นท่ี 
                 การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความบรสิุทธ์ิยุติธรรม ได้คณะกรรมการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีคณุภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของงำน 

ครอบคลมุการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด 
4. ค ำจ ำกัดควำม 

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายถึง  คณะบุคคลซึ่ง
แต่งตั้งตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศกึษา พ.ศ. 2548 

“ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ”  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐในสังกัด 
“ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน”  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชนท่ีตั้งอยู่ในเขต

พื้นที่การศึกษา 
 “เจ้าหน้าท่ี”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
5.1 เจ้าหน้าท่ีศึกษากฎหมายที่เกีย่วข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาและเลือกคณะกรรมการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ชัดเจน 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3-5 คน 
5.3 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อก าหนดปฏิทิน และก าหนดการด าเนินการสรรหาและเลือกวิธใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.4 ด าเนินการสรรหา และเลือกคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จ านวน 1 คน และผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จ านวน 1 คน (ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกฯ) 

5.5 ประกาศผลการสรรหาและเลอืกคณะกรรมการผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ และผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน และแจ้งผลการสรรหาฯ ให้โรงเรยีนในสังกัดทราบ 

5.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย ผอ.สพป.  ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา เป็นเลขานุการ เสนอช่ือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ไม่เกิน 5 คน (ด้านละ 1 คน) 

5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
5.8 รายงานผลการสรรหาและเลอืกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่

การศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินการสรรหาและเลือก

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

รอง ผอ.สพป./สพม. 
พิจารณา 

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือก

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (3-5 คน) 

ผอ.สพป/พิจารณา 

จดัประชมุด าเนินการสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- ต าแหน่งผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐั 

- ต าแหน่งผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของเอกชนในพืน้ท่ี 

 

ประกาศผลการสรรหาผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาของรฐั และ

ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาของเอกชน 

จดัประชมุด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุิใน ก.ต.ป.น. 

 

แต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

รายงานผลการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ให ้สพฐ.
ทราบ และแจง้ รร.ในสงักดั 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 ตัวอย่างประกาศการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน 
7.2 ตัวอย่างใบสมัครกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน 
7.3 ตัวอย่างประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน 
7.4 ตัวอย่างแบบเสนอช่ือกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
7.5 ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการสรรหาและเลือกกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง 

กฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศกึษา พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คูม่ือการปฏิบตัิงาน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
กลุม่อ านวยการ 

 

ช่ืองำน   งำนกำรสรรหำและเลือกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

  รหัสเอกสำร
...... 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม           
ล ำดับท่ี ผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดงำน เวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนคุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1.  เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ การสรรหาและ
เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา 
ให้ชัดเจน 
 

1 วัน  จนท.  

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
และเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 
3-5 คน 

1 วัน  จนท./ผอ.กลุ่ม  

3.  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
ด าเนินการสรรหาผูแ้ทนผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐั  ผูแ้ทน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
เอกชน 
 

1 นาท ี  ผอ.กลุ่ม/รอง ผอ.
สพป. 

 

4.  ประกาศผลการสรรหาผูแ้ทนผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐั ผูแ้ทน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
เอกชน 
 

1 วัน  จนท.  

5.  จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษา 

1 วัน  จนท.กลุ่ม/ 
ผอ.กลุ่ม 

 

6.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

1 วัน  จนท./ผอ.กลุ่ม  

7.  รายงานผลการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 

1 วัน  จนท./ผอ.กลุ่ม  

เอกสำรอ้ำงอิง:  1. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546             2. พ.ร.บ.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    3. กฎกระทรวง ก ำหนดจ ำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรได้มำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 

อธิบำยสัญลักษณ์ผังข้ันตอน          จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน           กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ         กำรตัดสินใจ         ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไวของงำน    จุดเช่ือมต่อ 

 

เจ้าหน้าที่ ศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข ้อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 

รายงาน สพฐ. และแจ้ง รร.ในสังกัด 

เสนอ ผอ.พิจารณา 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 
- ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของรฐั  

- ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของเอกชน 

จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา 


