
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ได้จัดท ำค ำสั่งก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดประสิทธิภำพแลประสิทธิผล บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจ
ภำรกิจและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน มีเป้ำหมำย มีขั้นตอนกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูแก่ทำงรำชกำร  

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
กลุ่มนโยบำยและแผน จึงก ำหนดให้บุคลำกรในกลุ่มจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคล  

ส ำหรับคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ เป็นเอกสำรที่มีประโยชน์ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำย
และแผน และบุคลำกรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถำนศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้สนใจสำมำรถ 
น ำเอกสำรฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
 
 

      กลุ่มนโยบำยและแผน 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 
 - รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี       ๑ 
 - งานสารบรรณ            ๓ 

ภาคผนวก 
 - แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ      ๖ 
 - ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง       ๘ 
 
 
 



ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์และมีความช านาญงานหรือมีความ
ช านาญการพิเศษ รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานติดตามประเมินและรายงานผล และงานธุรการในกลุ่มนโยบายและแผน และให้มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

๒. รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนา ก ากับ ดูแล การรับ-ส่งหนังสือด้วย
ระบบ SMART-AREA กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๓. รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ SMART-AREA 
๔. ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ในกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
๖. ประสานงานดา้นธรุการกับกลุ่มภารกิจอื่นและสถานศึกษาในภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
๗. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้หน่วยงาน

สถานศึกษา และสาธารณชนได้รับทราบ 
๘. ท าหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม และ

จัดท าบัญชีพัสดุของกลุ่มนโยบายและแผน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

๑. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ขอบเขตของงาน 

๑. การวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและกลยุทธ์ 
๒. กรอบการประเมินผลการด าเนินงาน 
๓. เครื่องมือการประเมินผล 
๔. การจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 ค าจ ากัดความ 
การรายงาน คือ การก าหนด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคลในหน่วยงาน ซึ่ง

รายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญในการ
บริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถแสดงออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรที่
จะมีการวางแผนก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของแต่ละรายงานไว้ด้วย 

การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น จึงเป็น
กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 

 



๒ 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ศึกษาสภาพการด าเนนิงาน โดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้น 
๒. แสวงหาแนวทาง วธิกีาร กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๓. วางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

๑) รวบรวมข้อมูลเท็จจรงิต่าง ๆ 
๒) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม สถานการณ์ภายในภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
๓) ระบุปัญหาและความต้องการ 
๔) ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
๕) ก าหนดวธิีการท างาน 

๔. การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
๕.. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๖. สรา้งแบบประเมินแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๗.  ประสานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
๘.  สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
๙. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด 
ตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

เสนอผู้มีอ านาจ 
      
 

     รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

สร้างแบบประเมินแผนงาน/โครงการ 

ประสานผู้เกี่ยวข้อง/ประเมินผล 



๓ 
 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
๑. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. งานสารบรรณ 
 วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถกูต้อง 
๒. เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 

 ขอบเขตของงาน 
๑. การรับ – ส่ง หนังสือราชการ 
๒. การจดัเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส์ 

 ค าจ ากัดความ 
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ

รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการปฏิบัติงานรับ–ส่ง หนังสือราชการ 
๒. รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ -ส่ง หนังสือ

ราชการด้วยระบบ SMART-AREA กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๑) รับงานจากลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง SMART-AREA 
๒) เสนอผู้อ านวยการกลุม่ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
๓) เจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสาประกอบ 
๔) เสนอผู้อ านวยการกลุม่ ตรวจสอบความถูกต้อง 
๕) ผู้มีอ านาจลงนาม 

๓. ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

๔. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 

๕. สรุปและประเมินการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 



๔ 
 

ท่ี แผนผังการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

๑        
     น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
             รับ–ส่ง หนังสือราชการ 
 

 
น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 

ตลอดเวลา 

๒   
รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 
โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่ง 
หนังสือราชการด้วยระบบ smart area   
กลุ่ มนโยบายและแผนแจ้ ง ให้ เจ้ าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

ตลอดเวลา 

๓  

       เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
                        ปฏิบัต ิ

 
เสนอผู้ อ านวยการกลุ่ ม  มอบหมาย ให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ เจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ
จัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
 

ตลอดเวลา 

๔   
ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์
ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

 

ตลอดเวลา 

๕  
      

           ออกแบบและพัฒนาระบบงาน 

 
ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณ   
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสาร
บรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ตลอดเวลา 

๖  

               สรุปผลและประเมินผล 
 
 

 
สรุปและประเมินการใช้ระบบการรับ – ส่ง 
หนังสือราชการ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข   
อย่างต่อเน่ือง 
 

ตลอดเวลา 

 
 
 
 

รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด  

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ 



๕ 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ 
๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
๔. ระเบียบว่าด้วยการรกัษาความปลอดภัยแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๑๗ 
๕. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการไห้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) 
๗. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ดว้ยการประชาสมัพันธ์และการให้ข่าวราชการ(พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ค าชี้แจง  แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นแบบติดตามและประเมินผลโครงการ โปรด
   กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ ผลการรายงานจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการจัดการศึกษา
   และน าไปใช้ในการวางแผนการท างานในปีต่อไป 

๑. โครงการ ................................................................................................................. ...................................... 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................................. ....... 

๓. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ .......... นโยบาย สพฐ. ที่ .......... กลยทุธ์ สพฐ. ที่ ............ 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
๔.๑ .................................................................................................................. ............................................ 
๔.๒ ............................................................................................................................. ................................. 
๔.๓ ..............................................................................................................................................................  
๔.๔ ............................................................................................................................. ................................. 

๕. เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ  
๕.๑ ............................................................................................................................. ................................. 
๕.๒ ..............................................................................................................................................................  
เชิงคุณภาพ 
๕.๑ ...................................................................................................................... ........................................ 
๕.๒ ............................................................................................................................. ................................. 

๖. วัตถุประสงค์โครงการ  
๖.๑ ..................................................................................................................................................... ......... 

(   ) ยังไม่ได้ด าเนินการ          (   ) ก าลังด าเนินการ          (   ) ด าเนินการแล้ว 
๖.๒ ............................................................................................................................. ................................. 

(   ) ยังไม่ได้ด าเนินการ          (   ) ก าลังด าเนินการ          (   ) ด าเนินการแล้ว 
๖.๓ ...................................................................................................................................... ........................ 

(   ) ยังไม่ได้ด าเนินการ          (   ) ก าลังด าเนินการ          (   ) ด าเนินการแล้ว 
ฯลฯ 

๗. งบประมาณโครงการ ........................ บาท เบิกจ่ายแล้ว ........................ บาท คงเหลือ ..................... บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
- ๒ – 

 
๘. ผลการด าเนินโครงการ (อย่างละเอียด) 

๘.๑ ............................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 

๘.๒ ....................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. .................................. 

๘.๓ ............................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 

๘.๔ (   ) บรรลวุัตถุประสงค์                      (   ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๙. ปัญหา / อุปสรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................................... .................. 

๑๐. แนวทางแก้ไข 
................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ........................................................... 

๑๑. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
............................................................................................................................. ......................................... 
.............................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










