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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานสารบรรณ 
รหัสเอกสาร  :        นผ. 1001 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :        1 ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 



23 

 

รหัสเอกสาร    นผ. 1001 
แก้ไขครั้งท่ี      -    00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่เริ่มใช้     1 ตุลาคม 2553 
ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานสารบรรณ     
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

       งานสารบรรณ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
               2.2 เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
 3.2 การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
 
4. คําจํากัดความ 
 งานระบบสารบรรณ  มีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสาร 
อื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา คน้หา 
และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถติิของกลุ่ม  

 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รับ – ส่ง หนังสือราชการ   
     5.2 รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-
ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filing  กลุม่งานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  1) รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบยีนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 

2) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 

  5) ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม 
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     5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และควบคุม
การส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
    5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงาน   
สารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
               5.5 สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 

รับงานจากกลุ่มอํานวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

ระบบ E-filling 
รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทํา
และพัฒนากํากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-

filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ ในกลุ่ม
นโยบายและแผน  และควบคุมการส่งหนังสือราชการ

จากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูก
ต้อง / ผู้มีอํานาจลงนาม 

เสนอ ผอ.กลุ่ม/หัวหน้างาน 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 

 
 
 

สรุปและประเมินผลการใชระบบ
การรับ-สงหนังสือ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช ้
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   

  3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 

 5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 พ.ศ. 2529 

     6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 

     7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  
2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานระบบสารบรรณ กลุ่ม  นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 1001 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ ลงทะเบียนแยกประเภท จัดทําหนังสือราชการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดสําเนา ค้นหา และติดตามเรื่องรวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล และสถิติของกลุ่ม  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

5 นาที  
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เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 
 
 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับ
ดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-Filing  กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 

3. 
 

 
 
 

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ /  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ  /  เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ
ความถูกต้อง   /ผู้มีอํานาจลงนาม 
 

5 นาที  เจ้าหน้าที่ และ
ผอ.กลุ่ม 

 

4. 
 

 
 
 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน  และ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา / ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการ / 
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ 

5 นาที  เจ้าหน้าที่  

5.  ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศ
ของกลุ่มนโยบายและแผน 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

6.  สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 

เสนอ ผอ.กลุม่มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัต ิ และผอ.กลุ่ม 
ตรวจสอบ / ผ้มอีํานาจลงนาม 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด 

ตรวจสอบการส่งหนังสอืราชการทางเว็ปฯ 

ออกแบบและพัฒนาฯ   

สรุปและประเมินผลฯ 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประสานงานและให้บริการ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 1002 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :       1  ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 
 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 1002 
แก้ไขครั้งท่ี      -    00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่เริ่มใช้      1 ตุลาคม 2553 
ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานประสานงานและให้บริการ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานประสานงานและให้บริการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
               2.2 เพื่อให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มฯ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มฯ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่กําหนด   
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 งานประสานงาน 
 3.2  งานให้บริการ 
 
4. คําจํากัดความ 
 งานประสานงาน เป็นการประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
รวมทั้งประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

งานให้บริการ เป็นการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน / กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1  ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสาํนักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
5.2 ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้ระบบ

มีประสิทธิภาพ 
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5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครแูละบคุลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสาํนักงาน และ
กลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการตอ่เชื่อม

เทคโนโลยีภายในสาํนักงาน   

 
 
 
 
 
 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

 
 
 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
 

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 
 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 

7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  
2525 

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  
(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)……งานประสานงานและใหบ้ริการ กลุ่ม......นโยบายและแผน………… รหัสเอกสาร :  นผ. 1002 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงาน / กลุ่มที่เกี่ยวข้อง / ผู้รับบริการทั่วไป  และการประสาน เป็นการประสานงานกับกลุ่มอื่นสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน รวมทั้งประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 

 
 
 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นภายในสํานักงาน และกลุ่มงานในกลุ่ม
นโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 
 
 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายใน
สํานักงาน ทําให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
 
 

ตลอดเวลา 
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 เจ้าหน้าที่  
และผู้เกี่ยวข้อง 

 

3. 
 

 
 
 

ประสานการดําเนินงานประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

ประสานงานกับกลุ่มอื่นภายในสาํนักงาน และกลุ่ม
งานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวขอ้งกับการ

บริหารงานของกล่มงาน 

ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยี
ภายในสํานักงาน   

 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ 
และ ผอ.กลุ่ม 

 

4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ
ให้บริการ 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ 
และ ผอ.กลุ่ม 

 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรข่้อมูลขา่วสารและ
ผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และประชาชนทั่วไปทราบ 
 

สรุปและรายงานผลฯ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. 2517 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 2533 
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
รหัสเอกสาร  :       นผ. 1003 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :       1 ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร     นผ.1003 
แก้ไขครั้งท่ี       -    00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้      1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม       
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อการให้บริการและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
               2.2 เพื่อให้การประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุ่มฯ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.3 เพื่อให้การจัดการประชุมภายในกลุ่มฯ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย        
ที่กําหนด   
 
3. ขอบเขตของงาน 
 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
4. คําจํากัดความ 
     งานประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน หมายถึง การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและ
แผนทั้งในรูปแบบของการประชุมและอื่น ๆ  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมลูด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุม่นโยบายและแผน 
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและ
แผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เสนอผูบังคับบัญชาฯ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

ระเบยีบ กฎหมาย ข้อปฏิบติัที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 พ.ศ. 2529 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ 

 (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.  

2525 
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ  

(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2527 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)     งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม กลุ่ม   นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 1003 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
 การประชุมภายในกลุ่ม เป็นการจัดประชุมภายในกลุ่มทั้งในรูปแบบของการประชุมและอื่น ๆ  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
และข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่  

2.  จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน 
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

1 วัน  
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3.  เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
กลุ่มนโยบายและแผน 
 

5 นาที    

4.  
 
 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

10 นาที  เจ้าหน้าที่ 
และ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 

5. 
 

 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 
 

5 นาที  เจ้าหน้าที่ 
และผอ.กลุ่ม 

 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน 

เสนอผู้บังคับบัญชาฯ 

จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางดา้นนโยบายและแผน ข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารทางด้านนโยบาย
และแผน และขอ้มูลด้านอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517      2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2529 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2533 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                      กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 1004 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :       1  ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางสาวบุญยิ่ง  เชี่ยวธัญกิจ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางมณฑาณี  ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 
 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร     นผ. 1004 
แก้ไขครั้งท่ี       -     00 

 

 
สํานัก……… 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้       1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้รับ
ข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน   
 3.2   จัดเก็บองค์ความรู้  รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ 
  
4. คําจํากัดความ 
                การจัดการความรู้ หมายถึงการรวบรวม กลัน่กรอง องค์ความรู้งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1  การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
 5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
 5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้ 
 5.4 สรุปและรายงานผล 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับ
งานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 รวบรวม / กล่ันกรอง / จัดเก็บ 
 
 
 
 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู / เผยแพร  
 
 
 
 

สรุปและรายงานผล  
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม กลุ่ม  นโยบายและแผน    รหัสเอกสาร : นผ. 1004 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    บุคลากรภายในกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้รับข่าวสาร องค์ความรู้จากภายนอก  
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

  

องค์ความรู้ และข่าวสาร ที่
ครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผน มี
ความถูกต้อง และทันสมัย  

เจ้าหน้าที่ 
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และ
ผู้อํานวยการ

กลุ่ม 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
อย่างน้อย 

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 เจ้าหน้าที่ 
และ

ผู้อํานวยการ
กลุ่ม 

 

3.  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

   

4.  สรุปและรายงานผล ตลอดเวลา    

รวบรวม / กลัน่กรอง / จัดเก็บ 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู / เผยแพร 

สรุปและรายงานผล 

ศึกษา / วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                  การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
รหัสเอกสาร  :  นผ.2001 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :       1 ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางยิ้มศรี  บุญเพียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางมณฑาณี ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
นายสมนึก  โพธิวัลบ์ 

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 2001 

แกไขครั้งที่      -    00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่เริ่มใช     1 ตุลาคม 2553 

ประเภทเอกสาร  :     คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร :             งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน   สนับสนนุ
การจัดการเรียนรู้และการบรหิารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.2 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
4. คําจํากัดความ 
 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สพฐ. รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 

และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
5.3 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  
และแผนที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็น 

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีฯ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
- 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
 8.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 8.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม  นโยบายและแผน   งานข้อมูลสารสนเทศ รหัสเอกสาร : นผ. 2001 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัจจุบันปัญหาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้ 
  
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่งชาติ และ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 เดือน  
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 เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

2. 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1 เดือน  เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

3. 
 

จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารและจัดการเรียนรู้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2  เดือน  
 
  

ความเป็นไปได้ของการนํา
นําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

4. 
 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 

โครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย  
และแผนที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการ 

 
 

5. 

 
 
 
 
 
 

จัดทําแผนพัฒนา

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสรุป
รายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามช่วงเวลา 
ของแผนงาน/ 

โครงการ 

 คณะทํางาน 
ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการ 

 
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1.  นโยบายและแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                   การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 2002 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :       1 ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางยิ้มศรี  บุญเพียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
นางมณฑาณี ด้วงชื่น 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 
นายสมนึก  โพธิวัลบ์ 

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 2002  

แกไขครั้งที่      -     00 

วันที่เร่ิมใช     1 ตุลาคม 2553 
 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หนา :                      ใน      

ประเภทเอกสาร  :     คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร :           งานจัดทําขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูล สารสนเทศเพือ่การบริหารครอบคลุมภารกิจ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศกึษาและความต้องการของผู้รับบริการ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 3.2 รูปแบบการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
4. คําจํากัดความ 
 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตาม
ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและความต้องการของผู้รับบริการโดยมีรูปแบบ
และช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการและติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้

เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
5.2 จัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 
5.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรปูแบบเอกสาร และบนเครือข่ายเว็บไซต์ 
5.4 ให้บริการข้อมลูสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
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5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ระบบข้อมูล 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  แบบจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมฐานข้อมลูกลาง 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่ม  นโยบายและแผน   งานข้อมูลสารสนเทศ รหัสเอกสาร : นผ. 2002 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
  
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวาง
แผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
 

10 วัน  เจ้าหน้าที่ 
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คณะทํางาน 
 

2. 
 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองตอบความต้องการ
ผู้รับบริการ 
 

1 เดือน ข้อมูลสารเทศถูกต้อง 
ครอบถ้วน 

ตรงตามวัตถุประสงค์  เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 

เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

3. 
 

ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และบน
เครือข่ายเว็ปไซต์ 
 

1 เดือน  เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

4. 
 
 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่
เกี่ยวข้อง 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ระบบข้อมูล 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับบริการ 

 

 
 
 
 
 
 

ออกแบบวิธีการ

5. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อ
นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 

อย่างน้อย
ปีงบประมาณ 
ละ 2 ครั้ง 

 เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
                         โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1หน้า) 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบ 

                                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 2003 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางยิ้มศรี  บุญเพียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

นางมณฑาณี ด้วงชื่น 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

นายสมนึก  โพธิวัลบ์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 2003 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม 2553 
ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :   งานพัฒนานวัตกรรมและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผู้รับบริการ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 ความต้องการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
4. คําจํากัดความ 
      พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การดําเนินงานเพื่อจัดรวบรวม 
ความต้องการ มีและใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี อยา่งต่อเนื่องรวมถึงการติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการจัดการศึกษา 
  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 
 

วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรฯ 

กําหนดคุณลักษณะฯ 

พัฒนานวัตกรรม ฯ 

การใช้และบํารุงรักษา 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                  คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลย ี
  
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 2004 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางยิ้มศรี  บุญเพียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

นางมณฑาณี ด้วงชื่น 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

 
นายสมนึก  โพธิวัลบ์ 

ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 2004  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 
ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :    งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
  3.1 การจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 3.2 พัฒนารูปแบบปรับปรุงติดตามระบบและจัดทําคู่มือการใช้งานฯ 
 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ  
 
4. คําจํากัดความ 
 เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดทําคู่มือการใช้
งาน  จัดระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงติดตามประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงานในการบริหารจัดการศึกษา 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.3 ปรับปรุง ติดต้ังระบบและจัดทําคู่มือการใชง้าน 
5.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน 
ด้านการจัดระบบเครือข่ายฯ 

พัฒนารูปแบบเครือข่ายฯ 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบฯ 
และจัดทําคู่มือการใช้งาน 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
   8.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 8.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)    งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                                การสื่อสาร

กลุ่ม  นโยบายและแผน   งานข้อมูลสารสนเทศ รหัสเอกสาร : นผ. 2004 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

10 วัน  เจ้าหน้าที่ 
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คณะทํางาน 
 

2. 
 

พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

3 เดือน   เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

3. 
 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
 
 

2 เดือน  เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

4. 
 
 

จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกัน 
ความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน 
ด้านการจัดระบบเครือข่าย

พัฒนารูปแบบเครือข่าย 

ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบ

ป้องกันความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่ 
 

 

5. 

 
 
 
 
 
 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบ 
และจัดทําคู่มือการใช้งาน 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน อย่างน้อย
ปีงบประมาณ 
ละ 2 ครั้ง 

 เจ้าหน้าที่ 
คณะทํางาน 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
    เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง 

ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย 

ทางการศึกษา 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3001 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม 2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3001 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  นโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ผลการดําเนินงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประเทศ  สังคม  ชุมชนในท้องถิ่น  เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่  
 
3. ขอบเขตของงาน 
 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
4. คําจํากัดความ 
                พัฒนานโยบาย  หมายถึง  การดําเนินงานเพื่อศึกษากําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา  การพัฒนาประเทศ  สังคม  ชุมชนในท้องถิ่น  
เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ บริบทของแต่ละพื้นที่  
  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       5.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจังหวดั  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
       5.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
       5.4 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



61 
 

       5.5 จัดทาํนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนนุการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่สูส่ารธารณชน 
                 5.6 เสนอ กพท, พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

    5.7 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนนุการนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
                 5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
6. Flow Chart การปฏบิัตงิาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษา วิเคราะหทิศทาง ยุทธศาสตรของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ  ผลการดําเนินงาน รายงานการศึกษา วิจัยท่ี
ผานมาในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพือ่เปนขอมูลภาพรวม

จัดทํานโยบาย จุดเนนแบะเปาหมายการจัดการศึกษาของ 
สพป. 

 

ไมเห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

เห็นชอบ 

เผยแพรตอสาธารณชน และสนับสนนุการนํานโยบาย
ไปใช 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 

 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา กลุ่ม  นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3001 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริบทสภาพแวดล้อม  ความต้องการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

1. วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
จังหวัด  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาผลการดําเนินงาน หรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
3.วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2  เดือน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

2. 
 

 
 
 

4.ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายแผนการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 
5.จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการ
นําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สารธารณชน 

1  เดือน  
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กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

3. 
 

 
 
 

6. เสนอ กพท.พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

15 วัน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

4. 
 

 
 
 

7. เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

15 วัน  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

5. 
 

 
 
 

8. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 2  เดือน ความสอดคล้องกับทิศทาง 
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม  ความต้องการ
จัดการศึกษาของ สพป. 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร ์ ผล
การดําเนืนงาน รายงานการศึกษา วิจัยที่

ผ่านมาในเชิงปริมาณและคุณภาพฯ  

จัดทํานโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของ สพท. 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้ 

เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3002 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3002 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :   งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ
ของหน่วยงาน 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
 3.2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
4. คําจํากัดความ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การดําเนินงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.2 ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
  5.3 วิเคราะหปั์จจัยสภาพแวดล้อม ที่มผีลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 กําหนดวิสยัทัศน์ , พันธกจิ และเป้าประสงค์  ของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.5 กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6  กําหนดผลผลิต   ผลลัพธ์   และตัวช้ีวัดความสําเร็จ     และกรอบแผนงาน/โครงการ   
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5.7 นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

5.8 เผยแพร่ประกาศต่อสารณชน และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
ทบทวนภารกิจ  ศึกษาข้อมูล

สารสนเทศและผลการดําเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์  ผลผลิต  ผลลัพธ์  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

และกรอบแผนงาน/โครงการ 

ไม่เห็นชอบ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนนุการนําไปใช้ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน 

เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



67 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3002 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
2 
 

 
 
 

1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
2. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

1 เดือน  เจ้าหน้าที่ 
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คณะทํางาน 
 

3 
 

 
 
 

3.วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1 เดือน    

4  4.กําหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission)และเป้าประสงค์(Goal)ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
6.กําหนดผลผลิต(Outputs)ผลลัพธ์(Outcomes)และตัวชี้วัดความสําเร็จ(Key 
performance Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative) 
 

1 เดือน แผนมีความสอดคล้องกับ
ทิศทาง นโยบายของ 

  

5  7.นําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

15  วัน    

6  8.เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9.สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

15  วัน 
ตลอดปี 

 

   

7  10.ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

ทบทวนภารกิจ  ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
และผลการดําเนินงาน 

ไมเห็นชอบ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของ 
สพท. 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
ผลผลติ  ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และกรอบ

แผนงาน/โครงการ 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและนําไปใช้ 

กพท.พิจารณา 

ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลฯ 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรือ่งการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                              จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                            การตัดสินใจ                           ทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน         จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถา้ไมจ่บภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3003 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3003 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
 2. วัตถุประสงค์   

  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 

 
 3. ขอบเขตของงาน   

3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 4. คําจํากัดความ 
                 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึงการดําเนินงาน โดยการศึกษา  วิเคราะห์
รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ  การทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อ กําหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งการ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีและ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  บริหารแผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม   
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1   ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/

โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.3  กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
5.5  นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6   เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
5.7  ดําเนินการบริหารแผนสูก่ารปฏิบัติ 
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5.8  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
5.9  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ์  / แผนงาน/งาน/โครงการ 

กําหนดเป้าหมายการพัฒนา 

จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 

กพท.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและสาธารณชน/นํา
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

สนับสนุนสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผล

การดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3003 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยงาน 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 
 

 
 
 

1.   ศึกษา  วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.  เจ้าหน้าที่ 
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คณะทํางาน 
 

2 
 

 
 
 

2.  ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผล
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ต.ค.    

3 
 

 3.  กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.  จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป ี

ต.ค. 
ต.ค. 

แผนมีความสอดคล้องกับ 
นโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและบริบท
สภาพแวดล้อม 

  

4  5.  นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี  เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ต.ค.-พ.ย.  เจ้าหน้าที่  

5 
 

 6.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
7.  ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8.  สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา 

ต.ค.-พ.ย. ความต้องการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

  

7  9.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

พ.ย.     

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ทบทวนกลยุทธ์  แผนงาน/งาน/โครงการ 

กําหนดเป้าหมายการพัฒนาและรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เห็นชอบ 

เผยแพร่ / นําแผนสู่การปฏิบัติ/
สนับสนุนสถานศึกษาฯ 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลฯ 

ไม่เห็นชอบ 

กพท.พิจารณา 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
 1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน     2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ    3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ    4. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
5. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      6. แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   7. แผนพัฒนาจังหวัด  8. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  9. รายงานการศึกษาวิจัย  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                                     จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                                       กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                   การตัดสินใจ                              ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน                 จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ 
  การศึกษาจังหวัด 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3004 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร    นผ. 3004 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศกึษาจังหวัด 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดให้สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล  
หน่วยงานต้นสังกัด  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่   
 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 
 

4. คําจํากัดความ 
การบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึงการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
หน่วยงานต้นสังกัด  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่  โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ   

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ประสานงานเพื่อการแต่งต้ังคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 
 5.2  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.4 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานกับจังหวัด  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
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 5.5  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัดแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.6  ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ด้านการศึกษาของ
จังหวัด โดยคณะทํางานฯ ระดับจังหวัด 
 5.7  ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
  
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัด/กบย.กจ. 

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ 

เสนอต่อ กบย.กจ. 
พิจารณา

จัดทําโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบฯ 

ไม่เห็นชอบ

ติดตาม  ประเมินและรายงานผล 

ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีฯ 

เห็นชอบ 

เสนอต่อ กบย.กจ. 
พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับจังหวัด 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
ตามแบบที่สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กําหนด 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
8.3  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
8.4  นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) 
8.5  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
8.6  แผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัด  
8.7  แผนพัฒนาจังหวัด 
8.8  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุม่จังหวัด 
8.9  รายงานการศึกษา  การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
8.10 รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัด 
8.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  

พ.ศ.2549 
8.12 ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ชื่องาน (กระบวนงาน) งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่ม  นโยบายและแผน   กลุ่มงานนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 3004 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ีด้านการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  หน่วยงานทางการศึกษา  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  และ
สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานการบริหาร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจังหวัด 

2  วัน  
(พ.ค. ของทุกปี) 
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เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 
 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2 เดือน แผนมีความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล   

คณะกรรม การ
ฯ 

 

3. 
 

 
 
 

ประสานการดําเนินงานกับจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การ
ปฏิบัติ / จัดทําโครงการ/กิจกรรมฯ 

ตลอดปี หน่วยงานทางการศึกษา 
นโยบายการพัฒนาจังหวัด และ
สภาพปัญหา           

เจ้าหน้าที่  

4. 
 

 
 
 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ด้านการศึกษาของจังหวัด แล้วนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

2 เดือน ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่   

คณะกรรมการฯ  

5. 
 

 
 

คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ   5 วัน  คณะกรรมการฯ  

6. 
 

 
 
 

ประสานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ด้าน
การศึกษาของจังหวัด 
 

ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  

 
7. 

 
 
 

ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี  เจ้าหน้าที่  

จัดทําแผนพัฒนาฯ เสนอขอความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ
กนย.กจ. พิจารณา

จัดทําโครงการกับหน่วยงานการศึกษาเพือ่ขับเคลือ่น
แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดส่การปฏิบัติ

จัดทําแผนปฏิบัติฯ เสนอขอความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ติดตาม  ประเมินและรายงานผล 

ขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี   

ไม่เห็นชอบ
กนย.กจ. พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทํางานระดับ
จังหวัด 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้อง) 
1.  นโยบายรัฐบาล  แผนบริหารราชการแผ่นดิน/กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพฒันา/ปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัด  แผนพฒันาจังหวัด  แผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบบริหารงบประมาณ 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                               จุดเริม่ต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                           การตัดสินใจ                           ทิศทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน             จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก การรับและ 
  ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 3005 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

จ.ส.อ.ชํานิ  นุ่มสุข 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
นางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธ์ิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

นายธวัช ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 



80 
 

รหัสเอกสาร    นผ. 3005 
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต  1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :            งานจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิก  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

    งานจัดต้ัง  ยุบรวม  เลิก  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดต้ังสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.2 การยุบรวม เลิก สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 3.3 การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
4. คําจํากัดความ 
 การจัดต้ัง  รวม  เลกิสถานศกึษา  หมายถึง  การจัดต้ัง  รวม  หรือ เลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรอืเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 โดย
ครอบคลุมถึงการรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  
           

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1  ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความต้องการด้านโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 
 5.3  จัดทําแผนจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิกและโอนสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศตามผลความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ 
 5.4  ดําเนินการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5  ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ(สพฐ. ,ร.ร.,อปท.,
อําเภอในท้องที่)  
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ  
 
 
                         
 
 
 
 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิกและรับโอน
สถานศึกษา เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ประกาศตามผล กพท. 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

เห็นชอบ 

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
และรับโอนสถานศกึษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบตัิ 

 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช ้
 ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

ตามระเบียบ  แนวปฏิบัติที่กําหนด 
   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
                ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดต้ัง  รวม  หรอืเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 
2550 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน
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แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 

ชื่องาน (กระบวนงาน)…งานจัดตั้งยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม......นโยบายและแผน… รหัสเอกสาร : นผ. 3005 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
การดําเนินการจัดตั้ง  ยุบรวม  เลิกสถานศึกษาในสังกัด  การรับและถ่ายโอนสถานศึกษาในสังกัด   โดยดําเนินการตามระเบียบ  ขั้นตอน  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง. 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง 
ยุบรวม  เลิก  และรับโอนสถานศึกษา 

15 วัน  เจ้าหน้าที่ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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คณะกรรมการ 
 

2. 
 

 
 
 

ศึกษาสภาพปัจจบุัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา  และความ
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัย
เรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด 

2 เดือน 

ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 

 เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ 

 

3. 
 

 
 
 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

2 เดือน  เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ 

 

4. 
 

 
 
 

ศึกษาสภาพความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
ั โ ส ศึ ส ็

นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาการจัดตั้ง 
ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา  

  กพท.  

5. 
 

 
 
 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การรับและถ่ายโอนสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดทําแผนจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก รับและถ่ายโอน
สถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบ 

. กพท.พิจารณา 

ตลอดปี  เจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการ 

 

  
 
 

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี  เจ้าหน้าที่ 
 

 

ประกาศตามผล กพท. 

ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก รับและถ่ายโอนสถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง  รวม  หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2550 
 

ติดตาม ประเมิน และรายงาน  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ชื่อเอกสาร   :  งานวิเคราะห์งบประมาณ 
             รายจ่าย 
    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4001 
    แก้ไขครั้งที่   : 
    วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
    สําเนาที่   : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4001   
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย        
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

       งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่องานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์  สามารถนําผล
การวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
3.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์งบประมาณ 

 
4. คําจํากัดความ 

4.1 สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
4.3 ผู้อํานวยการ  หมายถึง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
4.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
4.5 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4.6 กพท.หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และคณะกรรมการเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   แต่งต้ังคณะกรรมการ 

5.1.1 เจ้าหน้าที่  บันทึกเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจํานวนหนึ่ง  เป็น
คณะกรรมการ 

5.1.2 ผู้อํานวยการ  ลงนามในคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการ  และแจ้งให้ทราบ 
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งสถานศกึษา  กลุม่ หรอืหน่วยงานภายในทุกแห่ง  

สํารวจและรายงานข้อมูล 
5.2.1 เจ้าหน้าที่  แจง้สถานสถานศกึษา  กลุม่ หรอืหน่วยงานภายในทุกแห่ง  สาํรวจ

และรายงานข้อมูล 
5.2.2 เจ้าหน้าที่  สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมนําเสนอคณะกรรมการ 

5.3 คณะกรรมการ  ประชุมดําเนินการ 
5.3.1  วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ  ทีส่่งผลต่อผลผลติหลักของหน่วยงาน 
5.3.2  วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงาน

และงบประมาณรายจ่าย ของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําเสนอผู้อาํนวยการพิจารณา 

5.4.1 เจ้าหน้าที่  นําเอกสารรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ
ผู้อํานวยการเพื่อพิจารณา 

5.4.2 ผู้อํานวยการ  พิจารณาเห็นชอบ เอกสารรายงานมอบเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ต่อไป 

5.4.3 ผู้อํานวยการ  พิจารณาไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน  มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไป
เสนอคณะกรรมการ  ปรับปรงุ แก้ไข  แล้วนําเสนอผู้อํานวยการ พิจารณาใหม ่

5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รายงาน กพท./ สพฐ. 
5.5.1 เจ้าหน้าที่  นําเอกสารรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย รายงาน 

กพท. / สพฐ. 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

                             

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แจ้งสถานศึกษา  กลุ่ม  หน่วยงาน

คณะกรรมการฯ ประชุม 
1. วิเคราะหข์้อมูล  แผนงาน /งาน / โครงการ 
2. วิเคราะหค์่าใช้จ่าย  แผนงาน / งาน / 

โครงการ

ผู้อํานวยการพิจารณา 

รายงาน   กพท./สพฐ. 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิ เคราะห์งบประมาณรายจา่ย  
/ เผยแพร่ผูเ้ก่ียวข้อง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชุม 
7.3 รายงานการประชุม 
7.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
8.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 

กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2550 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 

ชื่องาน   งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย กลุ่ม นโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร : นผ. 4001 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

ต.ค.  เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งสถานศึกษา/กลุม่/หน่วยงาน
ภายใน 
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ต.ค.  เจ้าหน้าที่  

3. 
 

 
 
 

คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าใช้จ่ายแผน / งาน / โครงการ ต.ค. รายงานการวิเคราะห์
งบประมาณรายจ่ายได้
ถูกต้อง/เป็นระบบ 

  

4. 
 

 
 
 

ผู้อํานวยการ พิจารณาเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ พ.ย.  เจ้าหน้าที่  

5. 
 

 
 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและ
เผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 

พ.ย.  เจ้าหน้าที่  

6.  นําเสนอ กพท./สพฐ.  เพื่อรับทราบ พ.ย.  เจ้าหน้าที่  

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

แจ้งการสํารวจ/รายงานข้อมูล 

คณะกรรมการวิเคราะห์/จัดทํา 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ผู้อํานวยการ 

รายงานต่อ กพท./สพฐ. 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม     4. เอกสารการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ชื่อเอกสาร   :  งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4002   
    แก้ไขครั้งที่   : 
    วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
    สําเนาที่   :   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4002   
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดทําและเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสนอ

ขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําและเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 การจัดทําและเสนอของบประมาณประจําปีและกรณจีําเป็นเร่งด่วน 

 
4. คําจํากัดความ 

4.1  สพฐ. หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3  กพท. หมายถงึ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อาํนวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.4  คณะกรรมการ   หมายถึง คณะกรรมการจดัทําและเสนอของบประมาณ 
4.5  เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือเจ้าหน้าที่หรือครูที่ปฏิบัติงานงบประมาณของสถานศึกษา  แล้วแต่กรณี 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ 
5.1.1 เจ้าหน้าที่ เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจํานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการจดัทํา

และเสนอของบประมาณ 
5.1.2 ผู้อํานวยการ  ลงนามในคําสัง่แต่งต้ัง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   หลักเกณฑ์  และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 

5.2.1 เจ้าหน้าที่  จัดทําหนังสือพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งสถานศึกษา
ดําเนินการ 

5.3 สถานศึกษา  จดัทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
5.3.1 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบและวางแผนการ

ดําเนินการ 
5.3.2 เจ้าหน้าทีข่องสถานศกึษา  วิเคราะห ์เสนอขอ้มูลประกอบการจัดทําและเสนอ

ของบประมาณ 
5.3.3 เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา  จดัทําหนังสือรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.4 คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ  วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดต้ัง
งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5.4.1 คณะกรรมการ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดต้ังงบประมาณตามเกณฑ์ที่ 
สพฐ.กําหนด 

5.4.2 คณะกรรมการ  จัดทําและเสนอของบประมาณ 
  5.5  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชงิคุณภาพ  

5.6 จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
5.7 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  เห็นชอบรายละเอียดการเสนอตั้งงบประมาณ 

   5.7.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําเสนอแบบขอจัดต้ัง
งบประมาณให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบ 

5.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.8.1 เจ้าหน้าที่ จัดทําหนังสือรายงาน สพฐ. ตามกําหนดเวลา หรือ ปฏิทินการ
จัดทําคําของบประมาณ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

                           

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แจ้งนโยบายแผนพัฒนา/หลักเกณฑ์/วิธีการ 

จัดทําคําของบประมาณ 

สถานศึกษา

กพท. พิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

วิเคราะห์ความเหมาะสมการขอตั้งงบประมาณ 

คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดทําคําของบประมาณเสนอเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการ 

สํานักงาน ฯ / สถานศึกษา  

ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและผลผลิต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
7.2 ระเบียบวาระการประชุม 
7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
7.4 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

8.2 เอกสารการจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และของสํานักงบประมาณ 

8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2550 
 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
แบบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 

 

ชื่องาน (กระบวนงาน) การจัดทําและเสนอของบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร นผ. 4002 
       ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน         ร้อยละความสมบูรณ์ของเอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ   

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
พ.ย.  เจ้าหน้าที่  

2 - แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 
- แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการขอ
งบประมาณ 

 
ธ.ค. 

  
คณะกรรมการ 

 

3 - สถานศึกษาจัดทําคําขอ
งบประมาณ 
- วิเคราะห์ความเหมาะสม 

 
ธ.ค. 

  
คณะกรรมการ 

 

4 สํานักงานฯ / สถานศึกษา 
ร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ
ผลผลิตทั้งเชิงคณุภาพและเชิง
ปริมาณ 
-คณะกรรมการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ 
 

ธ.ค. เอกสารคําของบประมาณ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
คณะกรรมการ 

 

5 กพท. พิจารณาเห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบ 

 
ธ.ค. 

 เจ้าหน้าที่  

6 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติด
ตม ประเมินผลและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ม.ค. 

 เจ้าหน้าที่  

    - แจ้งนโยบายแผนพัฒนา 
    -  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

กําหนดเป้าหมาย/ผลผลิต 

เห็นด้วย 

กพท. พิจารณา 
ไม่เห็นด้วย

คณะกรรมการฯ จัดทําคําของบประมาณ 

        - สถานศึกษาจัดทําคําขอ 
        - วิเคราะห์ความเหมาะสม 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานงานผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

           เอกสารอ้างอิง   1. คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   2. ระเบียบวาระการประชุม 
                                3. รายงานการประชุม      4. เอกสารคําขอจัดตั้งงบประมาณ 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                   กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                   การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า) 94 
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    ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    ชื่อเอกสาร   :  งานจัดสรรงบประมาณ   
    รหัสเอกสาร  :  นผ. 4003   
    แก้ไขครั้งที่   : 
    วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
    สําเนาที่   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4003   
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานจัดสรรงบประมาณ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานจัดสรรงบประมาณ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ที่ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา - 

ขั้นพื้นฐาน  ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นคู่มือการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ต้ังแต่กระบวนการ  รับแจ้งการจัดสรร

งบประมาณจากสํานักคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเกณฑ์  วิเคราะหจ์ัดสรรแจ้งผลการ
จัดสรรให้กับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้ง  สนับสนุนให้จัดทําโครงการรองรับและดําเนินการตาม
โครงการ 
 

4. คําจํากัดความ 
4.1 สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
4.3 คณะกรรมการ   หมายถึง คณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 
4.4 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ 

1.1 เจ้าหน้าที่  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
1.2 ผู้บังคับบัญชาลงนาม  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

2. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ  วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณ  และเกณฑ์ที่กาํหนด  
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2.1 คณะกรรมการ  ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
งบประมาณและเกณฑ์ที่กําหนด 

3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่  และหรือ  
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

3.1 เจ้าหน้าที่  แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุม่  และ หรือสถานศกึษา 
  รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่ม และ หรือสถานศึกษา 
 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   จัดทําโครงการรองรับ  รวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนนุช่วยเหลือกลุ่ม  และ หรือสถานศึกษา   
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏบัิติการประจําปี 

5.1 เจ้าหน้าที่  ประสานงานกลุ่มงานนโยบายและแผน   สนับสนุน ช่วยเหลือ  
กลุ่ม และหรือสถานศึกษา  รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง   ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจําปี   
  6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
                             
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

ประสาน/สนับสนุนการจัดทําโครงการรองรับ 

คณะกรรมการ 
พิจารณาจัดสรร 

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงานตาม

โครงการ

ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 บัญชีรับแจ้งการจัดสรงบประมาณ 
7.2 บัญชีผลการจดัสรรงบประมาณ 
7.3 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
7.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 หนังสือราชการแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
8.2 ระเบียบงานสารบรรณ สํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไข

เพิ่มเติม 
8.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 

 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน   งานจดัสรรงบประมาณ กลุ่ม......นโยบายและแผน……………กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ.4003 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของสถานศึกษาและกลุ่ม หรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดสรรงบประมาณ 

ธ.ค.   เจ้าหน้าที่  

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจัดสรรตาม
เกณฑ์ 

100 

  เจ้าหน้าที่  

3. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการจดัสรร
งบประมาณ 

ธ.ค. ผลการจัดสรรเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

คณะ 
กรรมการ 

 

4. 
 

 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนการจัดทํา
โครงการรองรับ 

ธ.ค. รูปแบบโครงการตาม
มาตรฐาน สพฐ. 

เจ้าหน้าที่  

5. 
 

 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม  และ 
หรือสถานศึกษา   รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  
ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 

ธ.ค.  เจ้าหน้าที่  

6.  . ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน ธ.ค.  เจ้าหน้าที่  

สนับสนุนการดําเนินการ 

แจ้งผลการจัดสรร 

ประสาน สนับสนุนจัดทําโครงการรองรับ 

คณะกรรมการพิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

แต่งตั้งกรรมการฯ  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ  2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายงานการประชุม 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานบริหารงบประมาณ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 4004 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 
นักวิเคราะห์นรโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
นายเสน่ห์  อ่องแช่ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 4004  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานบริหารงบประมาณ       
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
 งานบริหารงบประมาณ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ดําเนินการบริหารงบประมาณ  การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 
 การดําเนินการบริหารงบประมาณ  การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ของสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา  ต้ังแต่กระบวนการสํารวจ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ทุกรายการ  
ทุกโครงการ  การวิเคราะห์ความสําคัญ  ความจําเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ   แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
 
4. คําจํากัดความ 
  4.1 สพฐ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  4.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  4.3 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  4.4 เจ้าหน้าที ่หมายถึง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  4.5 กพท.หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และคณะกรรมการ   
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  4.6 ผู้ว่าราชการจังหวัด  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่ต้ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงาน

จากสถานศึกษา 
5.2  คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี 
5.3  วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไข

ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ  
เป็นเงินเหลือจ่าย 

5.4  กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
5.5  จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
5.6  เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
5.7  เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
5.8  รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.9  แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนว่ยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
5.10  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 ศึกษาข้อมูล/แต่งตั้งคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการ 
(1) วิเคราะห์  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
(3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
(4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เสนอ กพท. 
พิจารณา

ไมเห็นชอบ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

รายงาน สพฐ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เห็นชอบ 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไมอนุมัต ิ

แจ้ง กลุ่ม / สถานศึกษา / หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 7.2 ระเบียบวาระการประชุม 
 7.3 รายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 7.4 รายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปี 
 7.5 แบบฟอร์มรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 ระเบียบงานสารบรรณ สาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม 
 8.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2548 
 8.3 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ 
กพฐ.ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม 2550 
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
ชื่องาน (กระบวนงาน)…….งานบริหารงบประมาณ………………… กลุ่ม...นโยบายและแผน… กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ รหัสเอกสาร : นผ. 4004 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
  ดําเนินงานตามกําหนดเวลา  งบประมาณคุ้มค่า และครอบคลุมภารกิจ 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจ ศึกษาข้อมูล
งบประมาณ 
-สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจําปี 

 
ส.ค. 

  
เจ้าหน้าที่ 

 

2. 
 

 
 
 

คณะกรรมการ ดําเนินการ  
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการ
ติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสําเร็จของงาน/
โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่าง
ประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย 
- กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่
เหมาะสม 
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทาง
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 
ส.ค. 

 
 

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

 
 

 
เจ้าหน้าที่ 

 

 

อนุมัติ 

เห็นชอบ 

 
 
 

3. 
 

 
 
 

 กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ส.ค. 

ผลการจัดสรรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

 

ไมอนุมัติ 
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กพท. 
(เลขานุการ) 

 

4. 
 
 
 

 
 
     
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจงัหวัด  
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

 
ก.ย. 

  
เจ้าหน้าที่ 

 

 คณะกรรมการวิเคราะห์ ดําเนินการฯ  
1) วิเคราะห์  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2) กําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 
3) จัดสรรเงินเหลือจ่ายตามแนวทางและวิธีการ
ที่เหมาะสม 
4) แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

กพท.พิจารณา 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พิจารณา 

ศึกษาข้อมูลงบประมาณ / 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
5. 
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รายงาน สพฐ. / แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
 
 
 

 
ก.ย. 

  
เจ้าหน้าที่ 

 

6.  
 
 
 

แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 
ก.ย. 

  
เจ้าหน้าที่ 

 

7.  ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 
ก.ย. 

  
เจ้าหน้าที่ 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1.  คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     3. รายงานการประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม     4. เอกสารแบบรายงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รายงาน สพฐ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

แจ้งกลุ่ม / สถานศึกษา / หน่วยงานภายใน ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการ 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                     ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานติดตาม และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 5001    
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 5001   
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)   

งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
                เพื่อเป็นแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของ
เขตพื้นที่การศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 
               3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
 3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
4. คําจํากัดความ 
                 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กําหนดไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด โดยมุ่งที่จะตอบคําถามหลักว่า ในการดําเนินงานนั้นได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ ได้
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่กําหนดหรือไม่ ขอ้มูลจากการติดตามจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัดให้งาน/โครงการดําเนินไปตรงตามเป้าหมายของแผนงานและแล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาการติดตามผลจึงต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอในหนว่ยงาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ 
เพื่อให้คําแนะนําช่วยเหลือ แก้ไข อํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     การเขียนรายงาน  (Report)  คือ  การเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบุคคลในหน่วยงาน  ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น  ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป  รายงานจึง
เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการบริหารงาน  และการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้ออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถผลิตออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น  ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมท้ังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 5.2 จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
แผนกํากับติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อกํากับติดตาม
เร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน 
 5.3 จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม ชัดเจน
และสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

5.4 ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ 

5.5 เสนอข้อมลูการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
 5.6 จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายกรัฐมนตร ีพร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 5.7 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual  Report) ของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําขอ้สรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณชน  
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยทุธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาํปีของกระทรวงศกึษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด 

สพท. และสถานศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

 
 
 
 
 
 
 จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของ สพท. และแผนกํากับติดตาม  การ

ติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ 
เพื่อกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน 

 
 
 
 

จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มี 
ความครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการ สพท.ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายการตรวจราชการ

แบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการสํานกันายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจราชการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 
 
 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
(Annual Year Report) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ

สาธารณชน
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
      แบบติดตามและรายงานผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
  8.1 นโยบายและกลยทุธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน) งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
                                   ตามนโยบายและกลยุทธ์ 

กลุ่มงาน  ติดตาม และรายงานผล 
            การดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์/กลุ่มนโยบายและแผน 

รหัสเอกสาร : นผ. 5001 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
1. งาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนได้นําสู่การปฏิบัติ   2.  มีข้อมูลผลการดําเนินงานระหว่างและสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 

 
 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.   จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  

ก.ย.-ต.ค.  หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ 
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ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดฯ 

2. 
 

 
 

2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
แผนกํากับติดตาม  การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพือ่
กํากับติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้ในแผน 

ต.ค.-พ.ย.  หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ 

 

3. 
 

 
 

3) จัดทําเครือ่งมอืกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความครอบคลุม  
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานผลของผู้เกี่ยวขอ้ง 

ต.ค.-พ.ย. เครือ่งมือกํากับ ติดตามสอดคล้องกับ
เครือ่งมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ 

 

4. 
 

 
 

4) ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูต้รวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตรีตาม
นโยบายการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
5) เสนอขอ้มลูการดําเนนิงานตามแผนกํากับ ติดตามต่อผูม้ีอํานาจ พิจารณา 
 
 
 
 

ธ.ค.-มี.ค. 
มิ.ย.-ก.ย. 

 
กย. 

 หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ 

 

5. 
 

 
 
 

6) จัดทํารายงาน การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการสํานักนายกรฐัมนตรี พรอ้มทั้งวิเคราะห์ประเด็น
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการและแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
 

ธ.ค.-มี.ค. 
มิ.ย.-ก.ย. 

จัดทํารายงานครบถ้วนตามประเด็น
และแบบรายงานของผูต้รวจราชการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ติดตามฯ 

 

6. 
 

 
 
 

7) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี(Annual Year Report) ของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและจัดทําขอ้สรุปเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาและสาธารณชน  

ก.ย. มีการเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี(Annual  Report) 
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที
การศึกษาเพื่อทราบ 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน, 
หัวหน้ากลุ่มงาน

ติดตามฯ 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                   ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 

จัดทําแผน กํากับ ตดิตาม ฯ 

จัดทําเครื่องมือกํากับตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ 

จัดทํารายงาน การตรวจฯ  

ประสานแผนการตดิตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการฯ 

เสนอผู้มีอํานาจพิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล / 
เผยแพร่ 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประเมินผลการดําเนนิงานตาม 
  นโยบายและกลยุทธ์ 
รหัสเอกสาร  :  นผ. 5002 
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
 

 
 

นายสมนึก  โพธิวัลย์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 

นายธวัช  ธัญญกรรม 
รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 5002  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)   

งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
               เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
 3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน 
 3.3 เครื่องมือการประเมินผล 
 3.4 การประสานแผนการประเมินผล 
 3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ 
 
4. คําจํากัดความ 
            การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง  การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/
โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 

       1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยทุธ์ สพฐ. 
      2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
       3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
      4) สรุปผลการประเมินและจดัทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน สพฐ. 

  5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
  6) สรุปผลการดําเนินงาน 
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          5.2 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
                     1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
     2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 
     3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีสว่นร่วม 
     4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
      5) รายงานผลการประเมิน 

   5.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
       1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล
พร้อมข้อเสนอแนะ 
       2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป
พัฒนางานองค์กร 
    3) สรุปผลการดําเนินงาน 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
  6.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 
แผนกลยทุธ์ สพฐ. ฯ 

 
 
 
 

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 ประสาน / ประเมินผล / สรปุผลการดําเนินงาน /  
 
 

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา  
 
 

ปรับปรุงพัฒนางาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
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  6.2 ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการประจําปีของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 
แผนปฏิบัติการ ฯ 

 
 
 
 

 สร้างแบบประเมินแผนงานตามโครงการฯ  
 
 
 ประสาน / ดําเนินการประเมินผล / 

สรุปผลการดําเนินงาน / 
 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

เสนอผูมีอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.3 ประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
 

ศึกษา วิเคราะห ประเมินผลฯ  
 
 

ประเมินผล  
 
 
 

สรุป / รายงานผลฯ  
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
     แบบประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
 8.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.2 แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

1) การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. 
กลุ่ม งานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 5002 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

  1) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ สพฐ. ต.ค.-ก.พ. 
มี.ค.- ก.ย. 

 

มีรายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามกรอบการประเมินผลงาน 

ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างาน
ติดตามฯ 

 

2  
 

2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 

ก.ย.-ต.ค.   
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3  3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
4) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมิน 
สพฐ. 
 

ก.ย.-ต.ค.    

4  5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพฒันางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 

ก.ย.-ต.ค.    

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล /เสนอผลการดําเนินงาน / 

เสนอผูมีอํานาจ 

ปรับปรุงพัฒนางาน 
 

ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 
แผนกลยุทธ์ สพฐ. ฯ 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
๑.  ………………………………………………………………………………….. 
๒. ..................................................................................................................  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ์
                              2) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 กลุ่ม งานตดิตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 5002 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 

      
       
 

ต.ค.-ก.พ. 
 
 

มีรายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามกรอบการประเมินผลงาน 

ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างาน
ติดตามฯ 

 

2  
 

 2) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
 
 

มีค.  
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3  3) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วม 
4) สรุปผลการประเมินผลเสนอฝ่ายบริหาร 
 

ก.ย.-ต.ค.    

4  5) สรุปผลการดําเนินงาน พย.    

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 

ประสาน / ดําเนินการประเมินผล / สรุปผลการดําเนินงาน / 

เสนอผูมีอํานาจ 

สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการฯ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตาม 
แผนปฏิบัติการประจําปีฯ 

๑.  ………………………………………………………………………………….. 
๒. ..................................................................................................................  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน)   งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ ์
                              3) ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่ม งานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 5002 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน    การดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการตามตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผน และ
จัดทํารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ  

      
       
 

มีค.- เมย. 
 
 

มีรายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างาน
ติดตามฯ 

 

2  
 

 2) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผน  
 3) สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

กย.- ตค  

ศึกษา วิเคราะหประเมินผลฯ  

121 

  

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 

ประเมินผล 

สรุปรายงานผล 

๑.  ………………………………………………………………………………….. 
๒. ..................................................................................................................  

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 

  ชื่อเอกสาร   : งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล   
          และรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษา 

 รหัสเอกสาร  :  นผ. 5003   
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 

นางอรัญญา  จิวะชาติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 

 
นายสมนึก  โพธิวัลย์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
นายธวัช  ธัญญกรรม 

รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 5003   
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
                เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
3. ขอบเขตของงาน 
               3.1 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
4. คําจํากัดความ 
       4.1 การวิจัยและพัฒนา คือ งานที่มีลกัษณะสร้างสรรค์ ซึ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ
เพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรูท้ี่เกี่ยวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และการใช้ความรู้เหล่านี้ เพื่อ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ จําแนกได้ 3  ประเภท  

          1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎีหรือใน 
ห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับสมุติฐานของปรากฏการณ์และความจริงที่สามารถสังเกตได้ โดย
ที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัยไปใช้ในงานทางปฏิบัติ  

          2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ  
 โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  

          3) การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development) เป็นการศึกษาอย่างมี 
ระบบ นําความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการวิจัยหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ผลิตผล
และเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อสร้างขบวนการ ระบบและการใหบ้ริการใหม่ๆ  ขึน้ และปรับปรงุสิ่งที่ประดิษฐ์
หรือก่อต้ังขึ้นแล้วให้ดีขึ้น  
        4.2 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน  หมายถึง  ระบบการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยทุธ์ของเขตพื้นที่การศึกษา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1  ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    5.2  ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
    5.3  ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    5.4  จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
    5.5  ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
    5.6  เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและส่งเสรมิให้
นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
  
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผล 
และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 

ศึกษาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 
 
 
 

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงาน 
ให้เหมาะสมสอดคล้อง   กับความต้องการขององค์กร 

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการ
วิจัย และส่งเสริมให้นําไปใช้ท้ังในระดับ สพท. 

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
    - 

   
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
              8.1  นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     8.2  แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
     8.3  กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน (กระบวนงาน)   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน/กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร :  นผ. 5003 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน  เขตพื้นที่การศึกษามีระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานที่สอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ 
 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

 ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 
  
  
  

1 เดือน ศึกษาจากบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาและ
นําปัยหาอุปสรรคเป็นประเด็นในการกําหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

2. 
 

 
 
 

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

1 เดือน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

3. 
 

 
 
 

 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 เดือน ศึกษาทฤษฎีและ Best Practices 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

4. 
 

 
 
 

จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 
 

1 เดือน เค้าโครงการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 
สอดคล้องกับบริบท ของเขตพื้นที่การศึกษา

และทฤษฏีรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

5. 
 

 
 
 

 
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 

6 เดือน การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 
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และแผน 

 

6. 
 

 
 
 

 เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัย 
 และส่งเสริมให้นําไปใช้ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2 เดือน -เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และต่าง
หน่วยงานรวมทั้งสาธารณชน 
-ส่งเสริมให้ กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษา
นําไปใช้ประโยชน์ 

 

ผู้อํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน,

หัวหน้างานติดตามฯ, 
จนท.กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
๑.  ………………………………………………………………………………….. 
๒. ..................................................................................................................  

ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตาม
ประเมินผล 

และการรายงานการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน 

ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

จัดทํากรอบแนวคดิ การพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินและรายงานให้เหมาะสมสอดคล้อง   กับความ

ต้องการของหน่วยงาน 

เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและ
รายงานที่ได้จากการวิจัย และส่งเสริมให้

นําไปใช้ 
ทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                        จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                          กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน          จุดเชือ่มต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการประชุม 

 รหัสเอกสาร  :  นผ. 6001   
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 

ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
นายสมนึก  โพธิวัลย์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
นายธวัช  ธัญญกรรม 

รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 6001  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานจัดการประชมุ 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

   งานจัดการประชุม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.)  ดําเนินการได้
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.2 เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) 
ตลอดจนผู้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลการบรหิารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อเป็นแนวทางและคู่มือในการปฏิบัติงานเลขานุการ กพท. 
2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานและการสื่อสาร 
 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 การดําเนินการตามกรอบอํานาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา 
3.3 การดําเนินการตามแผนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

   
4. คําจํากัดความ 

4.1 เอกสารประกอบการประชุม หมายถึง เอกสารอ้างอิง สืบค้น หลักฐานตามระเบียบวาระ
การประชุม 

4.2 การประสานการดําเนินงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากับกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทีเ่ป็นหนังสือราชการ โทรสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 

4.3 การปฏิบัติงานเลขานุการ กพท. หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเพื่อให้มี
การประชุม กพท. ได้แก่ ผู้อาํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบงาน
เลขานุการ กพท. 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษากฎหมาย  ระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5.1.1 จัดทําข้อมูลคณะกรรมการฯ เช่น รายช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์  เพื่อ

ติดต่อประสานงาน 
5.1.2 จัดทําเอกสาร หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ให้กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
5.2 รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์   กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา วิเคราะห์ 

และสังเคราะหก์รอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามอํานาจหน้าที่และบทบาท
ที่กําหนด 

5.3 จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบอํานาจ
หน้าที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

5.3.1 จัดทําแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยแจ้งต่อคณะ
กรรมการฯ 

5.3.2 แจ้งเวียนแผนปฏิทินการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5.4 รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุม

และเอกสารประกอบการพิจารณา 
5.5 จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่

เกี่ยวข้องรับทราบและดําเนินการ 
5.7 ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

และรายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพือ่จัดทํา
ระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ศึกษาระเบียบกฎหมาย/จัดทําข้อมูลคณะกรรมการ 

จัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

ติดตามผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุม 

แจ้งมติที่ประชุม กพทให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบ 

รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์   กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา 

จัดทําแผน/ปฏิทินการประชุม กพท. 

จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
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7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 ระเบียบวาระการประชุม รูปแบบ องค์ประกอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    ว่า

ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิม่เติม 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
8.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
8.4 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ      

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน       งานจัดการประชุม กลุ่ม..นโยบายและแผน รหัสเอกสาร :  นผ.  6001 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน  การจัดประชุม และผลการดําเนินงานเป็นไปตามมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนนิการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. 
 

 
 
 

ศึกษากฎหมาย  ระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. 
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รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์   กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ตามอํานาจหน้าที่และบทบาทที่กําหนด 

7 วัน 
 
 

 เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

3. 
 

 
 
 

จัดทําแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
กรอบอํานาจหน้าที่และบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา 

1 วัน  กพท. 
เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน 

 

4. 
 

 
 
 

รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อจัดทําระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา 

7 วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

5. 
 

 
 
 

จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 1 วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

6. 
 

 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องรับทราบและดําเนินการ
 

3  วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

7  -ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา 

3  วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  กลั่นกรอง ข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
กรอบการดําเนินงานของ กพท. 

จัดทําแผน/ปฏิทินการประชุม กพท. 

จัดประชุม และจัดทํารายงานการประชุม

แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

รวบรวม กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
เพื่อจัดทําระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

ศึกษาระเบียบกฎหมาย/จัดทําข้อมลู
คณะกรรมการ 

 

 8. 
 
 

-จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งในการประชุมครั้งต่อไป 
 

1  วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามมติ
ที่ประชม

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     2.     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545      4.     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                   กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                     การตัดสินใจ                      ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 
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ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน 
         องค์ คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 

 รหัสเอกสาร  :  นผ. 6002   
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 

ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
นายสมนึก  โพธิวัลย์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
นายธวัช  ธัญญกรรม 

รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 6002  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร :     งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศการศึกษา 

2.2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วนรว่มขององค์คณะบุคคลทั้งการรับรู้และการ
เข้ามามีส่วนร่วม 

2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างองค์คณะบุคคล 
2.4 เพื่อให้การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คุ้มทุน และเน้นคุณภาพของการบริหารจัด

การศึกษา 
2.5 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
2.6 เพื่อประสาน ส่งเสริม สนับสนุน องค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา  

 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์คณะบคุคลร่วมกัน วางแผน ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ในประเด็นการดําเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการ
มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล  

3.2  ประสานและร่วมดําเนินงานกับกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุม่นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาขององค์คณะบุคคล 

3.3 การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์คณะบุคคล 
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3.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
4. คําจํากัดความ 
  องค์คณะบุคคล หมายถึง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะอนกุรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2 จัดทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาเสนอต่อ

องค์คณะบุคคล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทําแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.3 ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล 

5.4 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

ติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานผลการดําเนินงาน 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม 
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานเชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  ปัญหา 
อุปสรรคในการจัดการศึกษา 

                            
 
7.  แบบฟอรม์ที่ใช ้

    - 
            

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม 
8.3 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  
8.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

 
 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน รหัสเอกสาร : นผ. 6002 
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษาแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. 
 

 
 
 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  ปัญหา อุปสรรค
ในการจัดการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคล เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการศึกษา
เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนของเขตพื้นที่การศึกษา 

5 วัน 
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 เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

3. 
 

 
 
 

ประสานการดําเนินงานเพื่อนํามติการประชุม ข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
เชื่อมโยงกันทั้ง 3 องค์คณะบุคคล 

 

ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

4. 
 

 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

3 วัน  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  
ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษา 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ประสานการดําเนินงาน 

คําอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน                   จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ                    ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน    จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 



138 
 

 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานจัดการความรู้จากการประชุม 

 รหัสเอกสาร  :  นผ. 6003   
แก้ไขครั้งที่ :   
วันที่บังคับใช้  :  1 ตุลาคม  2553 
สําเนาที่  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 

ส.อ.พิทักษ์  พรหมสนธิ์ 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
นายสมนึก  โพธิวัลย์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
นายธวัช  ธัญญกรรม 

รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 
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รหัสเอกสาร   นผ. 6003  
แก้ไขครั้งท่ี                 00 

 

 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่เริ่มใช้  1 ตุลาคม  2553 

ประเภทเอกสาร  :     คู่มือขั้นตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :     งานจัดการความรูจากการประชุม 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

  งานจัดการความรู้จากการประชุม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา และการปรบัปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

2.2 เพื่อนําองค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมและการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา 

2.3 นําผลที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย 
 
 3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 การรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
3.3 การจัดการความรู้ที่เกิดจากการประชุมและการนําไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
 การสังเคราะห์  หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานที่ได้จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหลอมรวมเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาแนวปฏิบัติ  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สูงขึ้น 



140 
 

5.3 วิเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากการประชุมและการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา 

5.4 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ และนําผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล ตามกฎหมาย 
 
6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สังเคราะห์องค์ความรูท้ี่ได้จากการ
วิเคราะห์ และนําผลที่ได้ไปใช้ 

วิเคราะหป์ระเด็นปัญหาทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนนิงาน
ของ กพท.  เพื่อประมวลผลภาพความสาํเร็จและ

ปรับปรุงพัฒนา 

วิเคราะห์องคค์วามรู้ทีเ่กิดจากการประชุมและการ
นําองค์ความรูท้ี่ได้ไปใช ้

 
 
7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

- 
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
8.3 ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  
 
9. แบบฟอรม์สรุปมาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

โครงสรางสวนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน     งานจัดการความรูจากการประชุม กลุม...นโยบายและแผน……… รหัสเอกสาร  นผ. 6003 

ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนงาน  องค ความรูที่เกิดจากการประชุมและการนําองคความรูที่ไดไปใชในการบริหารจัดการศึกษา 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. 
 

 
 
 

ศึกษาแนวปฏิบัติ  ระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวของ   เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

 

2. 
 

 
 
 

วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประมวลผลภาพ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหสูงขึ้น 

7 วัน  

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

 

3. 
 

 
 
 

วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุมและการนําองคความรูที่ไดไปใชใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

7 วัน  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

 

4. 
 

 
 
 

สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการวิเคราะห และนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยองคคณะบคุคล ตามกฎหมาย 

3 วัน  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน 

 

เอกสารอางอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวของ) 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

วิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของ กพท.  เพื่อประมวลผลภาพ

ความสําเร็จและปรับปรุงพัฒนา 

วิเคราะหองคความรูที่เกิดจากการประชุมและ
การนําองคความรูที่ไดไปใช 

 

สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการ
วิเคราะห และนําผลที่ไดไป.ใช 

คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน                                           จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                                     กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                                 การตดัสินใจ                                 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน         จุดเชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน ๑หนา) 
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