
  

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

    ของ นางทิพรัตน์  คงเมือง                        

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         สพป.ปทุมธานี เขต 2 



หน้าที่รับผิดชอบตามต าแหน่ง 
 
นางทิพรัตน์   คงเมือง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน    มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน

ธุรกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (งำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้  งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ  งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ)   ดังนี้ 

๑.๑  ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 

๑.๒  ศึกษำ  วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศงำน และกำรบริหำรงำนของ
กลุ่มให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.๓  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่ม และจัดท ำบันทึก /รำยงำนกำรประชุม 
๑.๔  รับ– ส่ง หนังสือทำงรำชกำร พัฒนำกำรใช้โปรแกรม E-Filing / E-Office / AMSS 
๑.๕  ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้อง                 

กับกำรบริหำรงำนของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๖  จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๗  จัดท ำข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์ผลงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร

จัดกำรศึกษำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไป 
๑.๘  จัดท ำค ำสั่งแบ่งงำนของบุคลำกรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๙  ควบคุมกำร ยืม – ส่ง  หนังสือรำชกำร 
๑.๑๐  รวบรวมและรำยงำนผลกำรนิเทศประจ ำเดือนของศึกษำนิเทศก์ 
๑.๑๑  จัดท ำเอกสำร / จัดท ำหนังสือเวียน / หนังสือเชิญประชุม / จัดท ำวำระกำรประชุมของ

กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๑๒  ท ำหน้ำที่ปฏิคมในกำรประชุมกลุ่มนิเทศ / จองสถำนที่ประชุม 
๑.๑๓  รับผิดชอบกำรเบิกจ่ำยพัสดุและดูแลกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๑๔  จัดท ำเว็บไซด์ของกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๑๕  รับผิดชอบกำรเบิกจ่ำยพัสดุและดูแลกำรใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๑๖  ประสำนงำนกำรใช้รถรำชกำรของกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๑๗  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 ที ่ ภำระงำน ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1 กำรรับหนังสือรำชกำร   
 1.1 รับหนังสือจำกกลุ่มอ ำนวยกำร (เอกสำรกระดำษ

และเอกสำรในระบบ AMSS . Smart Obec) 
10 นำที 

 1.3 เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

1 ชั่วโมง 

 1.4 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ มอบหมำยงำนให้
ศึกษำนิเทศก์ 

1 วัน 

 1.5 เสนอเรื่องให้ศึกษำนิเทศก์ปฏิบัติ 1 วัน 
2 จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร / บันทึก   
 2.1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ มอบหมำยให้จัดพิมพ์ 

และร่ำงหนังสือรำชกำร 
1 ชั่วโมง 

 2..2 ท ำควำมเข้ำใจและศึกษำรำยละเอียดในหนังสือ
รำชกำรเสร็จแล้วน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มฯ 

2 ชั่วโมง 

 2.3 น ำเรื่องเสนอผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 วัน 
 2.4 น ำเรื่องท่ีได้รับกำรเซ็นอนุมัติออกเลขท่ีหนังสือ

รำชกำร และส่งเอกสำรในระบบให้โรงเรียนทรำบ 
10 นำที 

3 จัดท ำวำระกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุม   
 3.1 รวบรวมวำระกำรประชุมจำกศึกษำนิเทศก์ 2 - 3 วัน 
 3.2 จัดท ำวำระกำรประชุม 1 ชั่วโมง 
 3.3 ท ำหน้ำที่จดรำยงำนกำรประชุม 1 วัน 
 3.4 ท ำบันทึกรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มนิเทศฯ 
1 วัน 

 3.5 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ ตรวจสอบและทบทวน
รำยงำนกำรประชุม 

1 วัน 

 3.6 น ำวำระกำรประชุมที่ผ่ำนกำรตรวจทำนแล้วเก็บไว้
เพ่ือใช้ในกำรประชุมครั้งต่อไป 

2 - 3 วัน 

4 งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย   
 4.1 จัดท ำแผนกำรนิเทศตำมโครงกำร 2 - 3 วัน 
 4..2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 2 วัน 
 4.3 ประชุมคณะกรรมกำร 1 วัน 
 4.4 จัดท ำปฏิทินกำรออกนิเทศ 1 วัน 
 4.5 จัดท ำเอกสำรประกอบกำรนิเทศ / เก็บข้อมูล 2 - 3 วัน 
 4.6 ขออนุมัติไปรำชกำร / ขอยืมเงินทดรองจ่ำยใน

รำชกำร 
1 วัน 



แผนภูมิ Flowchart การปฏิบัติงาน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

ตน้ตแ้นเร่ือง รับเอกสารจากกลุ่มงานสารบรรณ

บรรณ 

มอบหมายงานใหบุ้คลากรในกลุ่ม 

เสนอผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศฯ 

วเิคราะห์และจดัพิมพห์นงัสือราชการเสนอผูอ้  านวยการกลุ่มฯ 

น าเสนอผูอ้  านวยการเขตฯ 

ออกเลขท่ีหนงัสือราชการแจง้โรงเรียนทราบ 

คืนเร่ืองเดิมใหศึ้กษานิเทศก ์/ เก็บเร่ือง 


