
 

 

 

 

 

 
 

 
 

คูมือการปฏบิัติงาน  

                กลุมอํานวยการ 

              นางนิตยชาภัค  เนาวศลิป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

สําน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศ ึกษาสงขลา เขต 2 

      สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    

                    กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

             สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 

ยนิดีต้อนรับ 



กลุมอํานวยการ 
สวนท่ี 1 บทนํา 

แนวคิด 
งานอํานวยการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหาร 

องคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงาน เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หนาท่ี ไดอยาง เรียบรอย มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและ ใหบริการขอมูล

ขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใขในการจัดการศึกษาแก สถานศึกษาเพ่ือให

สถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไป 

ตามมาตรฐานสํานักงาน 

2.  เพ่ือใหบริการ สนับสนุน ลงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน 

3. เพ่ือใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณซน กอใหเกิดความรู ความเขาใจการดําเนินงาน เกิดความ 

เสื่อมใส และศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. เพ่ือลงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบขาย/ภารกิจ 

1. งานสารบรรณ 

1.1. งานรับ-ลงหนังสือราชการ 

1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ 

1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

1.4 งานการยืมหนังสือราชการ 

1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ 

2. งานชวยอํานวยการ 

2.1 งานรับ-สงงานในหนาท่ีราชการ 

2.2 งานมอบหมายหนาท่ีการงาน 

2.3 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.4 งานประชุมภายในสํานักงาน 

3. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

3.2 งานบริการอาคารสถานท่ี 



 

3.3 งานรักษาความปลอดภัย 

4. งานยานพาหนะ 

5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.1 งานจัดระบบบริหาร 

5.2 งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.5 งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. งานประสานงาน 

7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

7.1 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

8. งานประซาสัมพันธ 

8.1 งานสรางเครือขายประซาสัมพันธ 

8.2 งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน 

9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑ 

 



 

แผนภูมิแสดงขอบขาย / ภารกิจของกลุมอํานวยการ 
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สวนที่ 2 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ประเภทเอกสาร :  คูมอืข้ันตอนการดําเนินงาน 

ช่ือเอกสาร :        งานจัดระบบบริหารงาน 

                       สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :      นางนิตยชาภัค  เนาวศิลป 

            ตําแหนง      :        นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ 
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1. ช่ืองาน  :  งานจัดระบบบริหารงาน     
2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานตั้งแต การดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโครง

สราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  ท่ีสอดคลองกับบริบท  การบริหารสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  และวิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ี ความรับผิดชอบโครงสราง การแบง 
สวนราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปน 
กลุมงานภายใน 

4. คําจํากัดความ 
“สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
“หัวหนาภายในสวนราชการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ” หมายถึง  ผูอํานวยการกลุม 

ทุกกลุม และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน  
 “คณะทํางาน ”  หมายถึง  คณะทํางานท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแตงตั้ง/ 

มอบหมายใหวิเคราะหการกําหนด/แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและติดตามประเมินผล 
“เจาหนาท่ี ”  หมายถึง  ผูรับผิดชอบ/ผูท่ี ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงาน/ 

วิเคราะหการกําหนด/แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 ศึกษา วิเคราะห  ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

โครงสราง การแบงสวนราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
    5.2 ศึกษา สังเคราะห ออกแบบ จัดระบบการทํางาน กระบวนงาน ปรับปรุงโครงการ 

การแบงสวนราชการภายใน  ท่ีสอดคลองกับบริบทการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5.3 นําเสนอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวน

ราชการเปนกลุมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและแจงกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการดานบุคลากร 
   5.4 ประกาศการแบงสวนราชการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสถานศึกษาทราบ 
   5.5 ดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามโครงสรางการแบงสวนราชการท่ีกําหนด 
   5.6 วิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบโครงสราง การแบงสวน

ราชการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบงสวนราชการเปนกลุมงาน 
ภายใน 

   5.7 ศึกษา/สังเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลปรับปรุง/พัฒนา 

๖ 

 



 

คุณภาพการใหบริการ 
  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๑.  การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 
ราบรื่น บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผูมาติดตอราชการและใชบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับ 
ความสะดวกและพึงพอใจ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  งานจัดระบบบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางาน/เจาหนาท่ี ศึกษา 
วิเคราะห  ภารกิจ และจัดทํา

ขอเสนอ/ปรับปรุง 

กศจ. พิจารณา 

คณะทํางาน/เจาหนาท่ี  
- จัดทําประกาศ 
- แจงผูเก่ียวของ 
- ติดตาม ประเมินผล วิจัย 

คณะทํางาน/เจาหนาท่ี  
ศึกษาสังเคราะห ปญหา อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

๗ 

 



 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
-  
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553  
8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึ กษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  
8.4 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ.2550 
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1.  ช่ืองาน : งานประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา ๔๔) (ระบบ KRS) 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ สอดคลองกับ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
3. ขอบเขตของงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปฏิบัติราชการประจําป โดยมีกรอบและแนวทางของ 

สํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด  
4. คําจํากัดความ 
“สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
“เจาภาพหลัก ”  หมายถึง  กลุมอํานวยการ 
“เจาภาพรอง ”   หมายถึง  ทุกกลุม/หนวย 
“คณะทํางาน”  หมายถึง  ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายให

ขับเคลื่อนงานประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)  
(ระบบ KRS) รายมิติและตัวชี้วัด 

“เจาหนาท่ี ”  หมายถึง  บุคลากรผูรับผิดชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานประเมินสวน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) (ระบบ KRS) 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ศึกษา วิเคราะห แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการให

คะแนนและคาเปาหมายการใหบริการสาธารณะ (PSA)  
    5.2 เจาภาพหลักและเจาภาพรอง สรางทีมงาน  มอบหมายคณะทํางาน  ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

และ ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
    5.3 เจาภาพหลักและเจาภาพรอง จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ขอมูลปฐาน (based lines) เพ่ือให

ผูรับผิดชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสําหรับตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบ 
    5.4 เจาภาพหลัก และเจาภาพรอง ดําเนินการสื่อสารเพ่ือใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มี

ความรูความเขาใจ และ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีสงผลตอการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ทุกคนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมถึงแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  

   5.5 เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ขับเคลื่อน  รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด 
   5.6 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
5.7 เจาภาพหลักและเจาภาพรอง ประเมินผล และรายงานผลรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 

ตามท่ี สพฐ.  กําหนด 
  5.8 ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดสงขอมูลเพ่ิมเติม 
  5.9 สรปุ รายงานผล 

๙ 

 



 

 
  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  ๑.  การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว 
ราบรื่น บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ผูมาติดตอราชการและใชบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับความสะดวกและพึงพอใจ 
 

6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน   งานประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) (ระบบ KRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ี/ คณะทํางาน 
- มอบหมายคณะทํางาน ผูกํากับดแูลตัวช้ีวัดและ ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
- จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ขอมลูปฐาน(based lines)  เพ่ือใหผูรับผดิชอบกําหนดแนวทางการบรรลุเปาหมายสาํหรับตัวช้ีวัด 
- สื่อสาร เพ่ือใหคณะทํางาน ผูรับผิดชอบ มีความรู  ความเขาใจ และ ความสําคญัของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
- คณะทํางาน ผูรับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัตงิานกําหนด 
- ผอ.สพป. จัดทําขอตกลงการปฏบัิติงานกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผอ.สถานศึกษา เลขาธิการ กพฐ. 
- เจาหนาท่ี/ คณะทํางาน ศึกษา/วิเคราะห วิจัย  นําผลการปฏิบัติราชการ เปนขอมูลยอนกลับ(Feed back)  เปนขอมูลฐาน 
(Based Line Data) 
- ผูรับผดิชอบ ประเมินผลและรายงานผลรอบ  6  เดือน  และ 12  เดือนตามท่ี สพฐ.กําหนด 
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดสงขอมูลเพ่ิมเติม 
- สรุปรายงานผล 

เจาหนาที่/ คณะทํางาน ศึกษา วิเคราะห กําหนดทีมงานแนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑการให คะแนนและคาเปาหมายการ 
ใหบริการสาธารณะ (PSA) 

เจาหนาท่ี /คณะทํางาน ศึกษา 
วิเคราะห แนวทางและกรอบการประเมิน 

สวนราชการตามมาตรการฯ 

ผอ.สพป. 
./วินิจฉัย 

เจาหนาท่ี/ คณะทํางาน  
ศึกษา/วิเคราะห 

วิจัย  นําผลการปฏิบัติราชการ เปนขอมูล 
ยอนกลับ(Feed back)  เปนขอมูลฐาน 

(Based Line Data) 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

๑๐ 

 



 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
    แบบฟอรมตามท่ี สพฐ.กําหนด 
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
    8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
    8.2 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ.2546  
    8.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  พ.ศ. 2560  
    8.๔ หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    8.๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545  
    8.๖ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

   ๘.๗ แนวทางการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 

 



 

1. ช่ืองาน  :  งานการควบคุมภายใน 
2. วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือควบคุมปองกันและแกไขปญหาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามภารกิจ

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง มีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพทําใหการใช
ทรัพยากร เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย    
ดานการเงิน หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหนวยงาน 

    2.2 เพ่ือใหมีมาตรการปองกันความเสี่ยงในแตละดานในหนวยงานและใหนํามาตรการและ
การกํากับติดตามการแกไขปญหามาใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

    2.3 เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานลดปจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดําเนินงาน 
    2.4 เพ่ือใหมีขอมูลและการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส 

ทันตอเวลาและเชื่อถือได  
3. ขอบเขตของงาน 
    ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรการในการปองกันความเสี่ยงและระบบการควบคุม 

ภายในตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. คําจํากัดความ 
   “การควบคุมภายใน”หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานกําหนดใหมี

ข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานมีความม่ันใจวาการดําเนินงานโดยใชระบบการควบคุมภายในของหนวยงานจะทําให
หนวยงานสามารถดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเสี่ยงตอการท่ีจะทําใหเกิดความ
ผิดพลาด  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแกหนวยงาน 

 “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
   5.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง

ในการดําเนินงาน 
   5.3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในแตละปจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในของทุกหนวยงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
   5.5 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีไดจัดวางระบบไว 
   5.6 ใหบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของทุกระดับนํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการ

ควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจของงาน 
   5.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน 
   5.8 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกําหนดทุกระดับและปรับปรุงให

เหมาะสมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเปนระยะ ๆ 
        5.9. สรุปหลอมรวมกิจกรรมความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัด ตอทายในแบบ ปค.1 สง สพฐ. 

ภายในวันท่ี  30  ธันวาคม  ของทุกป 
 

๑๒ 

 



 

  5.10 รายงานผลการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามระยะท่ีกําหนด 

  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
  การดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และมี
ประสิทธิภาพ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน   งานการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดมาตรการในการปองกัน 
ความเสีย่งและระบบการควบคุมภายใน 

แตงต้ังคณะกรรมการวางระบบและ 
จัดทํามาตรฐานการคบคุมภายใน 

วิเคราะห ภารกิจของ สพป.
เพ่ือเปนขอมลูในการ 

วางระบบการควบคมุภายใน 

เสนอ ผอ.สพป. 

สรุปและรายงานผล 
การควบคุมภายใน ให สพฐ. 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

เห็นชอบ 

กําหนดปจจัยเสี่ยงและจดัลําดับ 
ความเสีย่ง 

ดําเนินการแผนการปรับปรุงและ 
ควบคุมภายในท่ี ไดจัดวางระบบไว 

บุคลากรทุกระดับนํามาตรการใน 
การปองกันความเสี่ยงไปใชใน 

การปฏิบัติงาน 

ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน 
การควบคุมภายในและปรับปรุงตาม 
แผนการควบคมุใหเหมาะสมอยาง 

สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

ไมเห็นชอบ 

๑๓ 

 



 

7.  แบบฟอรมท่ีใช  
ตามระเบียบ  กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
   8.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
   8.2 หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๔ 

 



 

1. ช่ืองาน :  งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 
2. วัตถุประสงค 
    2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
    2.2 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ 

บริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล 
    2.3 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
บริหารจัดการสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามแนวทาง และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 
4. คําจํากัดความ 
   “การพัฒนาองคการ” หมายถึง  ความพยามยามอยางมีแผนและตอเนื่อง เพ่ือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังระบบ  โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคการ  ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบและสนับสนนุจากผูบริหารระดับสูง ตองใชเครื่องมือและ
เทคนิคดานพฤติกรรมศาสตร ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแกปญหาเปนแมแบบ 

“PMQA” (Public Sector Management Quality Award)  หมายถึง การนําหลักเกณฑและ
แนวทางการบริหารองคการท่ีเปนเลิศ  ซ่ึงไดยอมรับเปนมาตรฐานสากลโลกมาประยุกตใชพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหนวยงานภาครัฐ  โดยอาศัยหลักการประเมินองคการดวยตนเองเปน การทบทวนสิ่งท่ีองคการ
ดําเนินการเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ  เม่ือตรวจพบวาเรื่องใดยังไมอยูในระบบท่ีนาพอใจ
เม่ือเทียบกับเกณฑ  องคการจะไดพัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองคการอยางตอเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานไปสูมาตรฐานระดับสากล 

“ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
“เจาภาพหลัก ”  หมายถึง  กลุมอํานวยการ  
“เจาภาพรอง” หมายถึง ทุกกลุม/หนวย 
“คณะทํางาน” หมายถึง  ทีมงานบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมายให

ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
“เจาหนาท่ี ”  หมายถึง  บุคลากรผูรับผิดชอบ/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานประเมินสวน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) (ระบบ KRS) 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 จัดประชุมชี้แจง สรางความตระหนักและใหความรูในเรื่องการพัฒนาองคการและการ

พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  แกบุคลากรทุกคนในองคการ  เนื่องจากปจจัยความสําเร็จอยางหนึ่งใน
การดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การมีสวนรวมของทุกคนในองคกรเพ่ือท่ีจะไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญประโยชน  
ท่ีจะไดรับจากการดําเนินการดังกลาว 

5.2 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาองคการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
จัดทําแผนดําเนินการ  เพ่ือใหมีผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของการดําเนินการ คณะทํางานควรประกอบดวย 
2 คณะ  คือ 

 

๑๕ 

 



 

      5.2.1 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ (Steering Committee)   
                 หนาท่ี :  ใหนโยบาย  กรอบทิศทางในการดําเนินการ  รวมท้ังเปนผูผลักดันและใหการสนับสนุน
ในทุกเรื่องเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

องคประกอบ  :  ประกอบไปดวยผูบริหารในระดับตาง ๆ ของสวนราชการ  คือ 
หัวหนาสวนราชการ  รองหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานท่ีรายงานโดยตรงตอหัวหนาสวนราชการ 

     5 2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)  
หนาท่ี : ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของสวนราชการตามแนวทางและ 

ทิศทางท่ีไดรับจาก คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
(Steering Committee) โดยจัดทําลักษณะสําคัญขององคการพรอมกับประเมินองคการดวยตนเอง ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนของ 
สวนราชการ 

องคประกอบ :  ประกอบดวยรองหัวหนาสวนราชการท่ีทําหนาท่ีรองประธานของ 
คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(Steering  
 Committee) ทําหนาท่ีประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Working Team) 

- เจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเปนเจาภาพในแตละหมวด (Category Champion)  
ครอบคลุมท้ัง 6 หมวด  ตองเปนผูท่ีมีความรอบรูเปนอยางดีในงานท่ีเก่ียวของในแตละหมวดท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 

- ทีมงานในแตละหมวดท้ัง 6 หมวด ดําเนินการรวมกันในหมวดท่ี 7 
5.3 สรางความเขาใจกับคณะทํางานเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําลักษณะสําคัญขององค

กรและประเมินองคการดวยตนเอง 7 หมวด  เพ่ือใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
(Working Team) มีความรู  ความเขาใจเชิงลึกเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเทคนิค  
ในการประเมินองคการเปนอยางดี 

5.4 จัดทําลักษณะสําคัญขององคการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันจัดทําลักษณะสําคัญ
ขององคการเพ่ือใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคการตรงกัน  เห็นทิศทางท่ีสวนราชการจะพัฒนา 

             ลักษณะสําคัญขององคการแบงเปน2 หัวขอ ไดแก 
      1. ลักษณะองคการ  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของสวนราชการและความสัมพันธกับผูรับบริการผู

มีสวนไดสวนเสีย  ความสัมพันธกับสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติราชการและประชาชนโดยรวม 
      2. ความทาทายตอองคการ ศึกษาขอมูลความทาทายในเชิงยุทธศาสตรท่ีสวนราชการ 

เผชิญอยูในปจจุบัน 
5.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการเบื้องตนตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวม 7 

หมวด เม่ือจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือใหเห็นภาพรวมขององคกรตรงกัน  จึง
ประเมินองคการดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวด โดยการเขียนรายงาน
เพ่ือใหเห็นถึงผลการดําเนินการบริหารจัดการของสวนราชการท่ีเปนอยูในปจจุบันมากท่ีสุดดังนี้ 

 
 

๑๖ 

 



 

หมวดท่ี1 การนําองคการ  เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการ 
ดําเนินการอยางไรในเรื่องวิสัยทัศน  เปาประสงคระยะสั้นระยะยาว  คานิยม  ความคาดหวังใน

ผลการดําเนินการ  รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมท้ังตรวจประเมินวาส
วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองทีดี ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอชุมชนอยางไร 

หมวดท่ี2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  และกลยุทธหลัก  รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือนําไป

ปฏิบัติและวัดผลความกาวหนา 
หมวดท่ี3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  เปนการ 
ตรวจประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ  ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับ

บริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร  รวมถึงสวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การกําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมี
ความพึงพอใจ 

หมวดท่ี 4  การวัด การวิเคราะห  และการจัดการความรู  เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศและจัดการความรูอยางไร 

หมวดท่ี 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  เปนการตรวจประเมินวาระบบงานและระบบการเรียนรู
ของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยาง 
เต็มท่ีเพ่ือใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของสวนราชการ รวมท้ังตรวจ
ประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน  การสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะนําไปสูผลการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

หมวดท่ี 6  การจัดการกระบวนการ  เปนการตรวจประเมินแงมุมท่ีสําคัญท้ังหมดของการจัดการ
กระบวนการการใหบริการท้ังหมด และกระบวนการอ่ืนท่ีสําคัญท่ีชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวน
เสียและการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ  ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนท่ี 
สําคัญตาง ๆ  

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของสวนราชการ  
ในมิติตาง ๆ นอกจากนี้ตองตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือ
องคกรอ่ืนท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน  

5.6 ดําเนินการในขอท่ี 2 –5 นําผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร   
ซ่ึงมีอยู 2 สวน คือ 

ลักษณะองคกร  และความทาทายขององคกร  นําผลการประเมินตนเองครบท้ัง 7 หมวด สูการ
พัฒนาองคกรจุดเดนสามารถดําเนินตอไป  จุดดอยตองกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนานําสูการปรับปรุง
องคกรเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสงผลสูการ พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตอไป 

5.7 กํากับ  ติดตาม  การพัฒนาองคกรในทุกดานและทุกหมวด  เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

5.8 ประเมินผล สรปุรายงานผลใหกับผูบริหารองคการไดทราบถึงความเคลื่อนไหวเปน 
ระยะ ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
 

 

๑๗ 

 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและกํากับดแูลการ 
ดําเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ 

ภาครัฐ Steering Committee) 

จัดประชุมช้ีแจง สรางความ
ตระหนัก 

ประเมินผล สรุปรายงาน 
ผลตอผูบริหาร 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารจดัการ 
ภาครัฐ(WorkingTeam) 

จัดทําลักษณะสาํคัญขององคการ 
1. ลักษณะสาํคัญองคการ 
2. ความทาทายตอองคการ 

กํากับ ติดตาม 

ผลการดําเนินการเบ้ืองตนตามเกณฑคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  โดยการประเมิน 
องคการดวยตนเอง ครบถวนท้ัง 7 หมวด 

ไมเห็นชอบ 

แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาองคการ 

นําผลการดําเนินการสูการปรับปรงุ/พัฒนา 
องคการ 

๑๘ 

 



 

 
7. แบบฟอรมท่ีใช 
    แบบฟอรมตามสํานักงาน ก.พ.ร. และ กพร.สพฐ. กําหนด 
8. เอกสาร/ หลั กฐานอางอิง  
    8.1 คูมือแนวทางดําเนินการ ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    8.2 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
    8.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
    8.4 แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 

 



 

 

 
 
ประเภทเอกสาร :  คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :        งานสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครู 
                       และบุคลากรทางการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :       นางนิตยชาภัค  เนาวศิลป 
                ตําแหนง    :         นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ 

 



 

1. ช่ืองาน : งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสวัสดิการท่ีดี เกิดขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู ปฏิบัติงาน  เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางหนวยงานกับ
ผูปฏิบัติงานและระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน  มีหลักประกันไดรับการสงเคราะหชวยเหลือในดานตาง ๆ ตาม
กรณีท่ีสมควรอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ  การสงเคราะหใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ 

ตามกรณีในเบื้องตนท่ีไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 
2547  

4. คําจํากัดความ 
สวัสดิการและสวัสดิภาพ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของจัดใหมีข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก     
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตท้ังท่ีส วนราชการจัดใหและ
นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีทางราชการจัดใหเปนกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีสวนราชการเห็นสมควรจัดใหมีเพ่ิ มข้ึน  และไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายใน  สวนราชการ พ.ศ. 2547 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 ศึกษาระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทตาง ๆ      

ท่ีเหมาะสมรวมถึงท่ีไดทําขอตกลงกับสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของ 
    5.2 วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน  การประชาสัมพันธในการจัดสวัสดิการ 

และสวัสดิภาพใหสถานศึกษาและบุคลากรไดทราบและขาใจในเง่ือนไขในการขอรับการสนับสนุน 
    5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในแตละโครงการ 
    5.4 ประสานการดําเนินการกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
    5.5 ดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเง่ือนไขของแตละ 

โครงการ 
    5.6 ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เง่ือนไขเพ่ือรักษาผลประโยชนของขาราชการท่ีเขารวม 

โครงการในแตละโครงการท่ีไมขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. 2547  

   5.7 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการตามรายละเอียดท่ีกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 

๒๑ 

 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 
     แบบคําขอรับการบริการตามเง่ือนไขของแตละโครงการ 
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง  
   8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547  
   8.2 ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินการดานการจัดสวัสดิการในแตละเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 

 



 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร :  คูมอืข้ันตอนการดําเนินงาน 
ช่ือเอกสาร :        งานสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการ 
                       ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ   
                       การศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :       นางนิตยชาภัค  เนาวศิลป 

ตําแหนง     :        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๓ 

 



 

1.  ช่ืองาน : งานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการดําเนินการการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยบริสุทธิ์ ยุติธรรม  ไดคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมการดําเนินงานทุกข้ันตอนเก่ียวกับการเลือกตั้งและการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ตามปฏิทินและ แนวทางท่ี สพฐ. กําหนด 

4.  คําจํากัดความ 
“เขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายถึง  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องคคณะบุคคลท่ีมีบทบาท อํานาจ หนาท่ี ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในสวนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทํางานรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ  และหลักเกณฑ วิธีการ และปฏิทิน 

ปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ใหชัดเจน 

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

5.3 ประชุมชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานแกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

๕.๔ จัดทําประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

๕.๕ จัดสงประกาศรับสมัคร/รับการเสนอชื่อ 

๕.๖ รับสมัครกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน 

๕.๗ ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๕.๘ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 

๕.๙ ประชุมเลือกกันเองกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและเอกชนและ

ประกาศผลการเลือก 

๕.๑๐ เสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการสรรหาฯ 

๕.๑๑ ประชุมผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิเลือกกันเอง  (ผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการเสนอชื่อ) 

๕.๑๒ ประกาศผลการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 

๒๔ 

 



 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

- ประชุมชี้แจงข้ันตอนการ
ดําเนินงานแกคณะกรรมการ 
 

- จัดทําประกาศรับสมัคร 

- จัดสงประกาศรับสมัคร/รับการ
ื่  

- รับสมัครกรรมการผูแทน
ผูบริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ 
 

- เสนอเชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยคณะกรรมการ
 

- ประชุมผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิเลือก
 

 

เจาหนาท่ี 
ศึกษากฎหมายท่ี

เก่ียวของ  
และหลักเกณฑวิธีการ 

 ตรวจสอบ

 
 

ประชุมเลือก
ั  

 

ประกาศผลการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 

๒๕ 

 



 

7. แบบฟอรมท่ีใช 
7.1 ใบสมัครเพ่ือเขารับการสรรหาและการเลือกเปนกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 8.1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา  ๘  และมาตรา  

๒๐  วรรคสี ่
8.๒. กฎกระทรวง กําหนดจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒๖ 

 


	1. งานสารบรรณ
	2. งานช่วยอำนวยการ
	3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
	4. งานยานพาหนะ
	5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	6. งานประสานงาน
	7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
	8. งานประซาสัมพันธ์
	9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
	10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
	คุณภาพการใหบริการ   ผลสำเร็จที่คาดหวัง
	ผลสำเร็จที่คาดหวัง


