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คำนำ 
 

คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือในการทำงานของบุคลากรของ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานตามกฎหมาย 
ระเบียบของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร มาตรการและนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙) แผนพัฒนาการศึกษาหน่วยศึกษานิเทศก์ ๒๕๖๔-๒๕๖๙ และ
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของส่วนราชการ โดย
สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบที่กำหนดไว้ 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแลกเปลี่ยน และร่วมระดมพลัง
ความคิดของบุคลากรทุกคนในหน่วยศึกษานิเทศก์ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละอย่างเต็มที่ และเต็มศักยภาพ  
ซึ่งส่งผลให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากคู่มือ
ปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด หน่วยศึกษานิเทศก ์ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

หน่วยศึกษานิเทศก์ 
สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

หน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักการศึกษา ซึ่งมีกรอบอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินการพัฒนางานของหน่วยศึกษานิเทศก์ ให้มีการขับเคลื่อนในหน่วยงานโดยมีการศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร มาตรการและนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะท่ี ๒ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙)  เพื ่อเกิดการพัฒนางานทั้งในด้านการบริหารงานทั่วไป  
การจัดระบบการนิเทศ ตรวจสอบสร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะนำส่งเสริม
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้าน
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ได้กำหนดขอบเขตของกระบวนงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๑ 
กระบวนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ งานนิเทศการศึกษา แบ่งตามรายละเอียด ดังนี้  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไป การเงิน งบประมาณ 
การบญัชี พัสดุ การบริหารงานบุคคล งานการดูแลสถานที่และควบคุมยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน ๙ กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 ๑. กระบวนงานการรับ – ส่งหนังสือ  
 ๒. กระบวนการทำลายเอกสาร  
 3. กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ  
 4. กระบวนงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกอบด้วย กระบวนงานย่อย จำนวน ๗ กระบวนงาน ดังนี้ 
   กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี คือ  
    ๔.๑ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  
    ๔.๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
    ๔.๓ โดยวิธีสอบราคา  
   กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก คือ  

    ๔.4 โดยวิธีการคัดเลือก  
  กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มี ๓ วิธี คือ 
    ๔.5 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  
    ๔.6 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
    ๔.7 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 5. กระบวนงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
 6. กระบวนงานการควบคุมวันลา  
 7. กระบวนงานการใช้รถราชการ  
 8. กระบวนงานการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันรถราชการ   
 9. กระบวนงานการจำหน่ายทรัพย์สิน  
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งานนิเทศการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศ การวิจัยและพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา การสรุปและรายงานการนิเทศการศึกษา โดยการจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผน การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย ระบบเครือข่ายโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การใช้
นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  โดยรับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน  
๔๓๗ โรงเรียน ๕๐ สำนักงานเขต รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 12 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 10. กระบวนงานการวางแผนการนิเทศ 
 11. กระบวนงานการวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
 12. กระบวนงานการสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา  
   13. กระบวนงานการจัดระบบข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  
 14. กระบวนงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
 15. กระบวนงานการส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 16. กระบวนงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน  
 17. กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆ   
 18. กระบวนงานการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต และการใช้สื่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษา   
    ๑9. กระบวนงานการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  
 ๒0. กระบวนงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพ่ือผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่  
 ๒1. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

       

 
         

 นางบุบผาศิริ  ไชยมงคล 
        หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
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ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษานิเทศก์จัดทำขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทำงาน การให้คำปรึกษา
แนะนำ การตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทำงานของบุคลากรในหน่วย
ศึกษานิเทศก์  สำหรับเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดปัญหาความซ้ำซ้อน และปรับมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้มีความใกล้เคียงกัน ซ่ึงคู่มือฉบับนี้ได้จัดทำเป็นกระบวนงานต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ครบถ้วน โดยมีคณะทำงานจากทุกกลุ่มงานนิเทศการศึกษาร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับผลการทำงานที่ผ่านมา  
หน้าที่รับผิดชอบ นโยบายทั้งระดับชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา และบริบทของโรงเรียน ภายใต้
วิสัยทัศน์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาด้วย
กระบวนการนิเทศการศึกษา 
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วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยศึกษานิเทศก์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษา ภารกิจ และเป้าหมายของหน่วย
ศึกษานิเทศก์ และเป็นคู่มือในการติดตามงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่างเป็นระบบ ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นแบบมืออาชีพ เสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน และลดความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดในการทำงาน   
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ขอบเขต 
 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ได้กำหนดขอบเขตของกระบวนงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จำนวน ๒๑ กระบวนงาน ดังนี้ 

1. กระบวนงานการรับ – ส่งหนังสือ มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากการรับหนังสือและ
ตรวจสอบหนังสือหรือเอกสารจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
การจำแนกประเภทหนังสือหรือเอกสาร การจัดทำหนังสือหรือเอกสาร การเสนอหนังสือหรือเอกสารต่อ
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ และสิ้นสุดที่การส่งหนังสือให้กับกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 2. กระบวนการทำลายเอกสาร มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจาก หน่วยเก็บเอกสาร สำรวจ
หนังสือที่ จะทำลาย จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทำลาย 
คณะกรรมการพิจารณาหนังสือ หากเห็นว่ายังไม่ควรทำลายให้ส่งเข้าหน่วยเก็บ กรณีเห็นว่าหนังสือควรทำลาย 
ให้คณะกรรมการรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ เพ่ือส่งหนังสือขอทำลายให้หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติพิจารณา เมื่อหอจดหมายเหตุแห่งชาติแจ้งกลับมาให้ดำเนินการทำลายโดยวิธีเผาหรือขาย และนำเงินที่
ได้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน จากนั้นคณะกรรมการฯ รายงานผลการทำลายให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

 3. กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากการรับแจ้ง
ปฏิทินงบประมาณจากกองคลัง รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายละเอียดงบประมาณ การเสนอคำของบประมาณต่อ ผู้มี
อำนาจพิจารณา ประชุมจัดลำดับความสำคัญของคำของบประมาณ และสิ้นสุดที่ส่งคำของบประมาณให้ กองคลัง
พิจารณาดำเนินการ 

 4. กระบวนงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
๔.๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี คือ  
 ๔.๑.๑ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากแต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อ
ขอจ้าง/ประกาศเชิญชวน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคา ออกใบสั่งซือ้/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก  

 ๔.๑.๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจาก
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นขอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง 
รายงานของซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ เผยแพร่ร่าง
ประกาศและรายละเอียด ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/
สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 

 ๔.๑.๓ โดยวิธีสอบราคา มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นชอบรายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา เผยแพร่ร่างประกาศและรายละเอียด  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 
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๔.๒ โดยวิธีการคัดเลือก มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ออกใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 

๔.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มี ๓ วิธี คือ 
 ๔.๓.๑ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/
สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก  

 ๔.๓.๒ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้น
จากแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทำสัญญาซื้อขายข้อตกลง
เป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและทำใบขอเบิก 

 ๔.๓.๓ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจาก
แตง่ตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้) ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินและทำใบขอเบิก 

5. กระบวนงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา มีขอบเขต
ของกระบวนงานเริ่มต้นจากการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานฯ  
จัดพิมพ์ข้อมูลฯ ตามแบบฟอร์มต่างๆ และสิ้นสุดที่การส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 6. กระบวนงานการควบคุมวันลา มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากการรับเอกสารการลาจาก
เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ลา ตรวจสอบและรับรองวันลา เสนอหนังสือการลาให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา 
บันทึกการลา ลงทะเบียนคุมวันลา และนำใบลาที่ได้รับอนุญาต/ไม่ได้รับอนุญาตแจ้งผู้เกี่ยวข้อง จัดทำรายงาน
สรุปวันลาและบันทึกการลาส่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ทุกวันที่ 5 ของเดือนและทุกสิ้นปีงบประมาณ 
และสิ้นสุดที่การเก็บสำเนาหนังสือการลาไว้เป็นหลักฐาน 

 7. กระบวนงานการใช้รถราชการ มีขอบเขตของกระบวนงานเริ่มต้นจากการรับหนังสือใบอนุญาต
การใช้รถ (แบบ 3) จากเจ้าหน้าที่และกลุ่มงานที่ประสงค์ขอใช้รถในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และนอกเขต
พ้ืนที่ตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถตามวัน เวลา และสถานที่ เสนอหนังสือขออนุมัติการใช้รถและใบอนุญาต
การใช้รถแบบ 3 ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาต และแจ้งพนักงานขับรถยนต์/ผู้รับบริการรับทราบ 

 8. กระบวนงานการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันรถราชการ  มีขอบเขตกระบวนงานเริ่มต้นจากการ
รวบรวมเอกสารการใช้รถยนต์ ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตการใช้รถ แบบ 3 ใบบันทึกการใช้รถ แบบ 
4 มีระยะทางถูกต้องและใช้น้ำมันตรงกันกับใบสำคัญการเบิกใช้น้ำมัน สรุปยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงกับ
ใบสำคัญการเบิกใช้น้ำมัน และสิ้นสุดที่รายงานการใช้น้ำมันให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจรับทราบ 

9. กระบวนงานการจำหน่ายทรัพย์สิน มีขอบเขตกระบวนงานเริ่มต้นจากการสำรวจทรัพย์สินที่ชำรุด 
รายงานทรัพย์สิน รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินจากผู้มีอำนาจ  
ประกาศขายทอดตลาด  จำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบ รายงานสตงรับทราบ 
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10. กระบวนงานการวางแผนการนิเทศ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A)  
การวางแผนในการดำเนินงาน (Planning:P) การดำเนินการวางแผนการนิเทศ (Do:D) และสิ้นสุดที่การตรวจสอบ
ความเหมาะสม (Check:C) 

11. กระบวนงานการวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็น (Analysis:Research1:R1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development: Development1:D1)  
 การทดลองใช้ (Implementation:Research2:R2) และสิ้นสุดที่การประเมินผล และปรับปรุง
นวัตกรรม (Evaluation:Development2:D2)   

12. กระบวนงานการสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็น (Analysis:A) การวางแผนในการดำเนินงาน (Planning:P) การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  (Do:D)  
การตรวจสอบความถูกต้อง (Check:C) การพัฒนาและปรับปรุง (ACT:A) และสิ้นสุดที่การรายงานผลการนิเทศ  
(Report:R) 

13. กระบวนงานการจัดระบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) การวางแผนในการดำเนินงาน (Planning:P) การดำเนินการ  
(Do:D) การตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม (Check:C) การพัฒนาปรับปรุง (Act:A)และสิ้นสุดที่ 
การเผยแพร่ข้อมูล (Disseminate:D) 

14. กระบวนงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยเริ่มจากการวางแผนการนิเทศ (Planning: P) การให้ความรู้ก่อน
การนิเทศ (Information:I) การปฏิบัติการนิเทศ (Doing:D) การสร้างขวัญเสริมกำลังใจในการนิเทศ  (Reinforcing:R)  
และสิ้นสุดที่การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation:E)  

15. กระบวนงานการส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Analysis:A) การวางแผนการดำเนินงาน (Planning: P) การดำเนินการตามแผนที่กำหนด (Do:D) 
การติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Check:C) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  
(Evaluating: E) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (Report: R) และสิ้นสุดที่การติดตาม
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (Follow  :  F) 

16. กระบวนงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน  โดยเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Analysis:A) การวางแผนการดำเนินงาน (Planning:P) การดำเนินการตาม
แผนที่กำหนด (Do:D) การตรวจสอบคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (Check:C) การสรุปรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (Report:R) และสิ้นสุดที่การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง (Follow:F) 

17. กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Analysis:A) การวางแผน (Plan:P) การปฏิบัติงานตามแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Do:D) การตรวจสอบ และประเมินผล (Check:C) การนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน (Act:A) และสิ้นสุดที่การสรุปรายงานผล (Report:R) 

18. กระบวนงานการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต และการใช้สื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา   
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) การวางแผนการดำเนินการ (Planning:P) การดำเนินการ
ตามแผนทีก่ำหนดไว้ (Do:D) การประเมินผล (Evaluating:E) และสิ้นสุดที่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  (Act:A) 

๑9. กระบวนงานการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น  
(Analysis:A) การวางแผนการดำเนินการ (Planning:P) การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (Do:D) การติดตาม  
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และให้ความช่วยเหลือ (Mentoring:M) การประเมินผล (Evaluating:E) และสิ้นสุดที่การพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Act:A) 

10. กระบวนงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่ โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) การออกแบบและพัฒนา (Design and  Development: D)  
การทดลองใช้ (Try–out: T) การประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation and Development: E) การเผยแพร่
ผลงานวิจัย (Disseminate:D) การติดตามผลการนำไปใช้ (Follow:F) และสิ้นสุดที่การพัฒนาปรับปรุง (Act:A) 

๒1. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) การวางแผน (Planning:P) การดำเนินการ (Do:D) การตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check:C) การปรับปรุงพัฒนา (Act:A) และสิ้นสุดที่การสรุปรายงานผล (Report:R) 
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กรอบแนวคิด 
 
1. กระบวนงานการรับ-ส่งหนังสือ 

1.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน 

 บุคลากรภายนอกหน่วยงาน 

 ส่วนราชการของสำนักการศึกษา 

 ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ  
  ภายนอกสำนักการศึกษา 

 ความรวดเร็ว ถูกต้อง และการรับบริการด้าน 
  การบริหารเอกสารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑.๒  ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการด้านงานสารบรรณ
ของหน่วยงานได้ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

- 

 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2 กระบวนงานการทำลายเอกสาร 
๒.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  ทำลายหนังสือ/เอกสารที่ครบอายุการเก็บรักษา
หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๒.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ทำลายหนังสือ/เอกสารที่ครบ
อายุการเก็บรักษาหรือหมด
ความจำเป็นในการใช้งานได้
ครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

- 

 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 หนังสือกองกลางที่ กท ๐๔๐๓/๗๕๔    
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๖ เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติการทำลายเอกสาร 

 

3. กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ 
๓.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  ของหน่วยงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ  

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ได้รับอนุมัติงบประมาณตาม
ความต้องการอย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

- 

 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ  
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

4. กระบวนงานการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
4.1 โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

๔.1.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรในหน่วยงาน  สามารถดำเนินจัดซื้อจัดจ้างทันกำหนดใน 
การปฏิบัติราชการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.1.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีคุณภาพ
กระบวนการจัดหามีความโปร่งใส
ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า  
ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและบรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน 

 ได้พัสดุที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานภายใต้เงิน
งบประมาณท่ีจำกัด 

 

4.๒ โดยวธิีการคัดเลือก 
๔.๒.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรในหน่วยงาน  สามารถดำเนินจัดซื้อจัดจ้างทันกำหนดใน 
การปฏิบัติราชการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔.๒.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีคณุภาพ  ได้พัสดุที่มีคุณภาพได้
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระบวนการจัดหามีความโปร่งใส

ถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า  
ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและบรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน 

มาตรฐานภายใต้เงิน
งบประมาณท่ีกำหนด 

4.๓ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
๔.๓.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรในหน่วยงาน  สามารถดำเนินจัดซื้อจัดจ้างทันกำหนดใน 
การปฏิบัติราชการ ได้สินค้าดี มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

๔.๓.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีคุณภาพ
กระบวนการจัดหามีความ
โปร่งใสถูกต้อง รวดเร็วคุ้มค่า  
ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและบรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน 

 ได้พัสดุที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานภายใต้เงิน
งบประมาณท่ีกำหนด 

๕. กระบวนงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
๕.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  ได้รับการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ ในรอบระยะเวลา 
การดำเนินการในแต่ละปี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

๕.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 
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ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๔๘๕ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 ผู้รับบริการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เมื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ 

 

 ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖.  กระบวนงานการควบคุมวันลา 
๖.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  การดำเนินการลงข้อมูลการลาถูกต้อง และ
เป็นไปตามระเบียบ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๖.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อมูลการลาของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 

 

๗. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๗.1 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  การบริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ทันเวลา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๗.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง  
   รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติม    
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๓)  
   พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๔)  
   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 การบริการตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 
บรรลุต่อภารกิจของหน่วยงาน 
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และ
ประสบผลสำเร็จทันเวลาที่กำหนด  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 สามารถบริการการใช้
รถไปในสถานที่เดียวกัน 

 

๘. กระบวนงานการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันรถราชการ 
๘.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 บุคลากรภายในหน่วยงาน  มีนำ้มันเพียงพอต่อการใช้งาน  
  ความคุ้มค่าของงาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการด้านงานสารบรรณ
ของหน่วยงานได้ถูกต้อง  
สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 ประหยัดน้ำมันใน 
การใช้งานและ  
การซ่อมแซมน้อยลง  
ผู้รับบริการไปพร้อมกัน 

 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗  
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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9. กระบวนงานการจำหน่ายทรัพย์สิน 
ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 

ผู้รับบริการ 
บุคลากรในหน่วยงาน จำหน่ายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพตามปีงบประมาณ 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ         พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

การจำหน่ายทรัพย์สินที่
เสื่อมสภาพและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

จำหน่ายทรัพย์สินที่
เสื่อมสภาพออกไป เพ่ือ
จัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
สำหรับการใช้งาน 
 

10. กระบวนงานการวางแผนการนิเทศ 
10.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 ศึกษานิเทศก ์  มีทิศทางในการนิ เทศให้ประสบผลสำเร็จตาม
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 ลดปัญหา  และความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

 เป็นวิธีของการทำงานร่วมกัน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โรงเรียน  มีคุณภาพสูงขึ้น 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  มีสมรรถนะในวิชาชีพสูงขึ้น 

 คร ู

10.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 
๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของทุกคน 

 ความเข้าใจกระบวนการ
นำไปใช้ในทิศทางเดียวกัน 

 ความสอดคล้องกับนโยบาย  

 มีการนำแผนการนิเทศไป
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และจดุเน้นระดับประเทศ  
กรุงเทพมหานคร  
และสำนักการศึกษา  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สำนักการศึกษา 

 
๑1. กระบวนงานการวิจัย และพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

๑1.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 ศึกษานิเทศก ์  เกิดนวัตกรรมและวิทยาการใหม่ๆ ทั้งภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 เข้าใจปรากฏการณ์ พฤติกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 

 กระตุ้นให้เป็นคนมีเหตุผล รู้จักคิดแก้ปัญหาและ
ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โรงเรียน  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  พัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพ 

 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  คร ู

 นักเรียน  พัฒนาศักยภาพ ความถนัด และความสนใจตาม
ความเหมาะสม 

๑1.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ความคุ้มค่า  ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

 มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะ
ในการวิจัยอย่างถูกต้อง  และ
เหมาะสม 

 มีงานวิจัยที่ใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
เกิดประโยชน์โดยตรงต่อโรงเรียน 
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ที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 มีทักษะในการเรียนรู้ที่เป็นระบบ 
และกระบวนการที่เชื่อถือได้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียนอย่างแท้จริง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

12. กระบวนงานการสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
12.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 โรงเรยีน  สะท้อนผลการนิเทศที่ชัดเจน  ถูกต้อง  และเข้าใจ
บริบทที่มคีวามแตกต่างกันของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู  

 สะท้อนผลการนิเทศเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนา
โรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา และการจัด การ
เรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 คร ู

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นักเรียน  สะท้อนผลการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่าง 
   ระหว่างบุคคล  และบริบทของแต่ละโรงเรียน 

 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 สะท้อนผลการนิเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง  และเข้าใจ
บริบทที่มคีวามแตกต่างกันของโรงเรียน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ทีเ่ป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงาน 

 สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นแนวทางให้
หน่วยงานวางแผนพัฒนาศักยภาพ ความสนใจ 
และความถนัดของนักเรียน 

12.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   การมีส่วนร่วมของทุกคน  มีการสรุปและรายงานผล



๑๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถนำผลการสรุป
ไปใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาได้ในทิศทางเดียวกัน 

 

อย่างสร้างสรรค์  
เน้นการนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สำนักการศึกษา 

 
13. กระบวนงานการจัดระบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

13.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 ศึกษานิเทศก ์  มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการนิเทศโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และนักเรียนครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โรงเรียน  ได้รับการนิเทศและพัฒนาที่สอดคล้องกับ
บริบท  และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ได้รับการนิเทศท่ีชัดเจน  และตรงประเด็น 
 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 คร ู

13.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของทุกคน 

 ความเข้าใจในข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียน แล้วนำข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาในทิศทาง

 ทุกคนเห็นความสำคัญ
ของการจัดทำระบบ
ข้อมูลพ้ืนฐาน และ
ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการนิเทศ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๑๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เดียวกัน 

 ความสะดวก และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลสารสนเทศ 

 มีการนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ใน 
การวางแผนการนิเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล
ต่อการจัดการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สำนักการศึกษา 

14. กระบวนงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   
14.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 คร ู  สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้อง
กับความต้องการ และความสนใจของครู 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 โรงเรียน  การจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของชาติและสำนักการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น บริบท 
และความต้องการจำเป็นของชุมชนและท้องถิ่น 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 นักเรียน 

14.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของทุกคน  

 การให้คำปรึกษาแนะนำ  
ส่งเสริมและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนอยู่บนพ้ืนฐาน
จุดเน้นและนโยบายของชาติ  
และต้นสังกัด  รวมทั้ ง

 มีการนำไปใช้โดย
คำนึงถึง  จุดเน้น  
และนโยบายของชาติ  
และต้นสังกัด  
รวมทั้ งบริบทของ
โรงเรียนและความ
แตกต่างระหว่าง

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 



๒๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร บริบทของโรงเรียน และ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเป็นสำคัญ  

บุคคลเป็นสำคัญ  

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สำนักการศึกษา 

15. กระบวนงานการส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน   
๑5.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 โรงเรียน  มีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน 

 มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ 
   มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษา 

 วัฒนธรรมในการทำงานมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 คร ู

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นักเรียน  เป็นคนดี  มีปัญญา  และสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

๑5.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของทุกคน 

 ความเข้าใจในกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และสามารถนำไปใช้ใน 
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาชอง
โรงเรียนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 
 
 

 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน
มีประสิทธิภาพ และ
มีมาตรฐานเดียวกัน
ทุกโรงเรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



๒๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

๑6. กระบวนงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน   
๑6.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 โรงเรียนเครือข่าย  มีการระดมความคิดเห็น ทรัพยากร และ
กำลังคน เพ่ือใช้ในการวางแผน การดำเนินการ  
การพัฒนาปรับปรุง และการนำเสนอผลงาน  
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ 

 มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในเครือข่าย
โรงเรียนทั้งด้านกำลังคน สติปัญญา และวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการทำงานที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษา 

 มีกระบวนการทำงานที่สอดคล้อง และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

 เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการร่วมมือกัน
ทำงานตามรูปแบบเครือข่ายโรงเรียน 

 คร ู

 นักเรียน 

 

๑6.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี  ทุกคนที่เก่ียวข้องเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสำคัญ 

 การมีส่วนร่วมทุกคน 

 การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 เครือข่ายโรงเรียนมี
วัฒนธรรมใน 
การทำงานเป็นที่
ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

 การบริหารจัดการ
เครือข่ายโรงเรียนมี
คุณภาพ และ
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
สำนักการศึกษา 



๒๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 

๑7. กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
๑7.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 คร ู  มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้น 

 สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน  
และพัฒนาตนเอง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นักเรียน  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

๑7.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของทุกคน 

 ความรู้ ความเข้าใจ และ
ความเชี่ยวชาญสาระความรู้ 
ที่เผยแพร่ 

 การใช้ทักษะการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 ทุกคนนำไปใช้ใน 
การนิเทศอย่างจริงจัง  
ทั่วถึง และต่อเนื่อง 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักการศึกษา 

 

 

 

 



๒๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

๑8. กระบวนงานการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต และการใช้สื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา   
๑8.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 คร ู  นำสื่อ และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม  และถูกวิธี 

 ผลิต และใช้สื่อและนวัตกรรมเหมาะสมกับ 
สภาพการเรียนการสอน 

 ตื่นตัวในการเตรียม และผลิตสื่อและนวัตกรรม  
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาในการผลิต  
และใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเต็มที่ 

 นักเรียน  เข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 กระตือรือร้น และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑8.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

 ทักษะในการนิเทศ การให้
ความรู้ช่วยเหลือ แนะนำ 
การผลิตและการใช้สื่อใน 
การจัดการเรียนการสอน 

 การพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 สามารถใช้สื่อและ
นวัตกรรมที่สัมพันธ์
กับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของ
บทเรียน 

 เหมาะสมกับความรู้  
และความสามารถ 

 เหมาะสมกับวัย 
ระดับชั้น ความรู้และ
ประสบการณ์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 



๒๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักการศึกษา 

๑9. กระบวนงานการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน   
๑9.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 คร ู  มีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ 

 มีความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ในการห าวิ ธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ได้นวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านการปรับปรุง
จนเป็นที่ยอมรับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  มีวัฒนธรรมในการทำงานที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  
โดยมุ่งร่วมกันคิดแก้ปัญหาที่ชัดเจน   
และตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

 นักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  และหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 มีความสุขในการเรียนมากข้ึน 

๑9.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ
การทำวิจัยในชั้นเรียน 

 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

 การใช้ผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนไปพัฒนา
นักเรียนตามสภาพ
ปัญหา 

 มีการต่อยอด
ผลการวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อใช้เป็น
ผลงานทางวิชาการ
หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ 

 การเผยแพร่

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
ผลการวิจัยใน 

 
ชั้นเรียนที่เป็นระบบ  
และต่อเนื่อง 

20. กระบวนงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่   
20.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  มีความรู้ และทักษะในการทำงาน  และใช้
ชีวิตประจำวัน ที่มีคุณภาพ และมีความสุข 

 มีความรู้กว้างขวาง สามารถแสดงความรู้  
ความคิดเห็นที่ดีและมีประโยชน์กับทุกคนได้ทุกท่ี
ทุกเวลา 

 คร ู

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 นักเรียน  เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน   
และการใช้ชีวิตประจำวัน 

20.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ 
การค้นคว้าหาความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ 

 ทักษะในการใช้ภาษาเขียน 

 ทักษะในการออกแบบ 
และการพัฒนา 

 การติดตามผลการนำไปใช้
อย่างจริงจังตรงไปตรงมา 

 การติดตามผล 
การนำไปใช้อย่าง
จริงจัง ทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง 

 การพัฒนาปรับปรุง
จากการสะท้อน
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 



๒๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

21. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   
21.๑ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 

 ผู้บริหารระดับกรุงเทพมหานคร  การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้คุณภาพมาตรฐาน 

 โรงเรียนผ่านการประเมินทุกประเภทได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้บริหารระดับสำนักการศึกษา 

 ศึกษานิเทศก ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ
การทำงานตามนโยบายอย่างชัดเจน 

 คร ู

 นักเรียน  เรียนรู้อย่างมีความสุข 

21.๒ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความคุ้มค่า 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  

   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 

 ทักษะในการทำงานเชิงบูรณาการ 

 การติดตามผลอย่างจริงจัง  
และต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามผลอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง 

 การพัฒนาปรับปรุง
จากผลการทำงานที่
ผ่านมา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักการศึกษา 
 



๒๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 
๑. กระบวนงานการรับ – ส่ง  หนังสือ 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๒. กระบวนงานการทำลายเอกสาร 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ   
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ   
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๓. กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ   
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๔. กระบวนงานการจัดซื้อ–จัดจ้าง  
๔.๑ กระบวนงานการจัดซื้อ–จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๔.๒ กระบวนงานการจัดซื้อ – จัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๔.๓ กระบวนงานการจัดซื้อ – จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๕. กระบวนงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกับลำดับขั้น 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้มี
ความถูกต้อง 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนได้รับบำเหน็จความชอบและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติซึ่งถูกต้อง 
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ตรงตามลำดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

๖. กระบวนงานการควบคุมวันลา 

 การจัดทำข้อมูลการลา จำแนกประเภทการลาได้ถูกต้อง  
และสามารถตรวจสอบหรือขอดูข้อมูลการลาได้ 

 การจัดทำสรุปรายงานการลาได้ถูกต้องรวดเร็ว 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการบันทึกข้อมูลและ
จำแนกประเภทการลา พร้อมรายละเอียด
ข้อมูลการลงในสมุดควบคุมวันลาได้ถูกต้อง 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดทำรายงานสรุป
หนังสือ/เอกสารที่ดำเนินการเสนอผู้มี
อำนาจสั่งการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๗. กระบวนงานการใช้รถราชการ 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๘. กระบวนงานการควบคุมการใช้น้ำมันรถราชการ 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๙. กระบวนงานการควบคุมการใช้น้ำมันรถราชการ 

 การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการปฏิบัติได้
ถูกต้องตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกำหนด 

๑๐. กระบวนงานการวางแผนการนิเทศ 

 มีแผนการนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของการจัด
การศึกษาของชาติ  สำนักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร 

 มีการดำเนินงาน กำกับติดตามตามแผนฯ  อย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีการนำแผนฯ  
ไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

๑๑. กระบวนงานการวิจัย และพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 ศึกษานิเทศก์มีความรู้และความสามารถในการวิจัย 
เป็นอย่างดี 

 ศึกษานิเทศก์นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

 มีผลงานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
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๑๒. กระบวนงานการสรุป และรายงานผลการนิเทศการศึกษา 

 ศึกษานิเทศก์สรุป และรายงานผลการนิเทศการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นรายเดือน ภาคเรียน ปีการศึกษา  
และปีงบประมาณ 

 ร้อยละ ๙๐ มีการสรุป และรายงานผลทัน
ตามเวลาที่กำหนด 

๑๓. กระบวนงานการจัดระบบข้อมูลพื้นฐานและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

 มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

 มีระบบข้อมลูพ้ืนฐาน และระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
นำไปใช้ได้ง่าย และสะดวก 

 ร้อยละ ๙๐ ของศึกษานิเทศก์มีการ
จัดระบบข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และ
นำมาใช้ในการวางแผนการนิเทศ 

 ร้อยละ ๙๐ ของศึกษานิเทศก์มีความพึง
พอใจต่อระบบข้อมูลพ้ืนฐาน  และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน 

๑๔. กระบวนงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 มีความรู้  และทักษะในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ตามการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูต
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

 มีการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
อย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละ ๙๐ ของศึกษานิเทศก์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

 ร้อยละ ๙๐ ของศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ
และกำกับตดิตามการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ร้อยละ ๙๐ ของครูมีความพึงพอใจต่อ 
  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามตาม 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย  
  และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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๑๕. กระบวนงานการส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกำหนดทั้งในระดับชาติและกรุงเทพมหานคร 

 มีการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตาม และส่งเสริมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในเป็นระบบ และ
ครบถ้วนตามขั้นตอน  

 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑๖. กระบวนงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน 

 มีการนิเทศติดตาม ส่งเสริม และให้คำปรึกษาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 

 ร้อยละ ๘๐ ของเครือข่ายโรงเรียน 
มีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑๗. กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

 มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

 มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 

 

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีความรู้ และ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตร 
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเป็นอย่างดี 

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีการนำ
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ มาเผยแพร่ให้แก่ครู 

 ร้อยละ ๘๐ ของครูมีความพึงพอใจต่อ 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ   

๑๘. กระบวนงานการใช้นวัตกรรม  ส่งเสริมการผลิต  และการใช้สื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 

 มีความรู้ และความสามารถในการนิเทศการใช้นวัตกรรม  
รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต และการใช้สื่อในการจัด 
การเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

 มีการนิเทศติดตามการใช้นวัตกรรม การผลิตและใช้สื่อ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 โรงเรียนมีทรัพยากรที่เอ้ือต่อใช้นวัตกรรม การผลิตและใช้

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีความรู้ 
ความสามารถในการนิเทศการใช้นวัตกรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อในการจัด 
การเรียนการสอน  

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ
ติดตามการใช้นวัตกรรม การผลิต และ 
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สื่อการเรียนการสอน 

 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้นวัตกรรม  
การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

การใช้สื่อการเรียนการสอน 

 ร้อยละ ๘๐ ของครูมีการใช้นวัตกรรม   
และสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

๑๙. กระบวนงานการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเป็น
อย่างดี 

 มีการนิเทศติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 โรงเรียนมีการส่งเสริม และสนับสนุนการทำวิจัยในชั้น
เรียนอย่างเต็มที่ 

 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำวิจัยในชั้น
เรียนอยู่ในระดับดี 

 ร้อยละ ๘๐ ของศึกษานิเทศก์มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  
มีการนิเทศติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของครูมีผลงานการวิจัยใน 
ชั้นเรียนปีละ ๒ เรื่อง 

๒๐. กระบวนงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่ 

 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ 

 มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรวดเร็ว และทันต่อ 
ความต้องการในการนำไปใช้ 

 เอกสารที่เผยแพร่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ 

 มีเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๒๑. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 

 ร้อยละ ๙๐ ของศึกษานิเทศก์มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน มี
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
เป็นระบบ 

 ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ครู  มีความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม 
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คำจำกัดความ 
 
1. การรับ – ส่งหนังสือ หมายถึงการดำเนินการรับหนังสือและตรวจสอบหนังสือหรือเอกสารจาก

หน่วยงานหรือส่วนราชการ ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  การจำแนกประเภทหนังสือหรือ
เอกสาร การจัดทำหนังสือหรือเอกสาร การเสนอหนังสือหรือเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ และสิ้นสุดที่การ
ส่งหนังสือให้กับกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. การทำลายเอกสาร หมายถึง การเก็บเอกสาร สำรวจหนังสือที่จะทำลาย จัดทำบัญชีหนังสือขอ
ทำลาย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทำลาย และตรวจสอบใน ๒ กรณี คือ หากยังไม่ควรทำลายให้
ส่งเข้าหน่วยเก็บ กรณีเห็นว่าหนังสือควรทำลาย ให้คณะกรรมการรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ  

 3. การจัดทำคำของบประมาณ  หมายถึง การรับแจ้งปฏิทินงบประมาณจากกองคลัง รวบรวมข้อมูล/
จัดทำรายละเอียดงบประมาณ การเสนอคำของบประมาณ 

 4. การจัดซื้อ - จัดจ้าง หมายถึง การดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นรายละเอียดย่อย ดังนี้ 
๔.๑  การประกาศเชิญชวนทั่วไป มี ๓ วิธี คือ  
 ๔.๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เป็นการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศเชิญ
ชวน ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่ง
จ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก  

 ๔.๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขอเห็นขอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานของซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ เผยแพร่ร่างประกาศและรายละเอียด  ขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 

 ๔.๑.๓ วิธีสอบราคา เป็นการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคา
กลาง ขอเห็นชอบรายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา เผยแพร่ร่างประกาศและรายละเอียด  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงาน
การตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 

๔.๒ วิธีการคัดเลือก เป็นการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 
ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีการคัดเลือก ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง
เป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก 

๔.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง มี ๓ วิธี คือ 
 ๔.๓.๑ วิธีการเฉพาะเจาะจง ) เป็นการดำเนินการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง ขอ

เห็นชอบใช้รายละเอียดและเผยแพร่ราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
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เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและ
รายงานการตรวจรับ และจัดทำใบขอเบิก  

 ๔.๓.๒ วิธีการเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ) เป็นการดำเนินการกำหนดรายละเอียด
และราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้
ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทำสัญญาซื้อขายข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและทำใบขอเบิก 

 ๔.๓.๓ วิธีการเฉพาะเจาะจง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มี) เป็นการดำเนินการกำหนดรายละเอียด
และราคากลาง รายงานขอซื้อขอจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ ) ขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/
สัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตรวจรับและรายงานการตรวจรับ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและทำใบขอเบิก 

5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา หมายถึงการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานฯ  จัดพิมพ์ข้อมูลฯ ตามแบบฟอร์ม
ต่างๆ และสิ้นสุดที่การส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 6. การควบคุมวัน หมายถึง การรับเอกสารการลาจากเจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ลา ตรวจสอบและรับรอง
วันลา เสนอหนังสือการลาให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา บันทึกการลา ลงทะเบียนคุมวันลา และนำใบลาที่
ได้รับอนุญาต/ไม่ได้รับอนุญาตแจ้งผู้เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปวันลาและบันทึกการลาส่งกองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักการศึกษา ทุกวันที่ 5 ของเดือนและทุกสิ้นปีงบประมาณ และสิ้นสุดที่การเก็บสำเนาหนังสือการลาไว้เป็น
หลักฐาน 

 7 . ก า ร ใช้ ร ถ ร า ช ก า ร  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร รั บ ห นั ง สื อ ใบ อ นุ ญ า ต ก า ร ใช้ ร ถ  (แ บ บ  3 )  
จากเจ้าหน้าที่และกลุ่มงานที่ประสงค์ขอใช้รถในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และนอกเขตพ้ืนที่ตรวจสอบ
รายละเอียดการใช้รถตามวัน เวลา และสถานที่ เสนอหนังสือขออนุมัติการใช้รถและใบอนุญาตการใช้รถแบบ 3 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาต และแจ้งพนักงานขับรถยนต์/ผู้รับบริการรับทราบ 

 8. การควบคุมดูแลการใช้น้ำมันรถราชการ  หมายถึง การรวบรวมเอกสารการใช้รถยนต์ 
ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตการใช้รถ แบบ 3 ใบบันทึกการใช้รถ แบบ 4 มีระยะทางถูกต้องและใช้
น้ำมันตรงกันกับใบสำคัญการเบิกใช้น้ำมัน สรุปยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้ตรงกับใบสำคัญการเบิกใช้น้ำมัน 
และสิ้นสุดที่รายงานการใช้น้ำมันให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจรับทราบ 

9. การจำหน่ายทรัพย์สิน หมายถึง การสำรวจทรัพย์สินที่ชำรุด รายงานทรัพย์สิน รวบรวมเอกสาร 
ตรวจสอบความถูกต้อง ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินจากผู้มีอำนาจ ประกาศขายทอดตลาด  จำหน่ายทรัพย์สิน
ออกจากระบบ รายงานสตงรับทราบ 

๑๐. การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เป็นระบบให้มี
ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่พึงประสงค์ โดยเน้นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมปฏิบัตขิองทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๑๑. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ำหนด และพัฒนานักเรียน
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มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีการควบคุม การประเมิน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๒. ระบบเครือข่ายโรงเรียน หมายถึง กระบวนการทำงานของกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน 
และสมัครใจรวมกลุ่มกัน เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คน สื่อและนวัตกรรม วัสดุและ
ครุภัณฑ์ต่างๆ  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในเครือข่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน 

๑๓. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การแก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนางานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
โดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละระดับเป็นสำคัญ 

๑๔. ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนที่หน่วยศึกษานิเทศก์กำหนดไว้ เพ่ือใช้ในการ
นิเทศ  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลด้าน
อาคารสถานที่ งบประมาณ และทรัพยากร ข้อมูลผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้  
โครงสร้างหลักสูตร และข้อมูลผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา 

๑๕. ระบบสารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บรวบรวม กระจาย 
และประเมินผลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน การตัดสินใจ การสื่อสาร การ
ร่วมมือ  การควบคุม ตลอดจนถึงการพัฒนาวิสัยทัศน์ของหน่วยศึกษานิเทศก์ 

๑๖. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หมายถึง นักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือพิเศษเพ่ิมเติม
จากวิธีการปกติทั้งด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การเข้าสังคม เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  โดยออกแบบการดูแลช่วยเหลือตามลักษณะความจำเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
แบ่งเป็น  ๓ กลุ่ม ได้แก่ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กท่ีมีความบกพร่อง และเด็กยากจนและด้อยโอกาส 
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คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้/คำอธิบายคำย่อ 

การเขียนแผนผังของกระบวนงาน (Work Flow) มีสัญลักษณ์ที่ใช้เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่ดำเนินการ 
ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงาน/เอกสารต่างๆ ซึ่งมีคำอธิบายสัญลักษณ์             
ที่ใช้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 

กิจกรรม และการปฏิบัติงาน 

 

การตัดสินใจ (Decision) 

 

ฐานข้อมูล (Database) 

 

เอกสาร/รายงาน (Document) 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ/ประเภท                                   

(Multi Document) 

 

ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 
ทิศทางการนำเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ 

ฐานข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/กระบวนการ  (Connector) 
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หน้าที่รับผิดชอบ 
 

หน่วยศึกษานิเทศก์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ ตรวจสอบ
สร้างกลไกเพ่ือพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งนิเทศเพ่ือแนะนำส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

๑.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณทั่วไป การเงิน งบประมาณ การบัญชี พัสดุ  

การบริหารงานบุคคล งานการดูแลสถานที่และควบคุมยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

กระบวนงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

๑. กระบวนงานการรับ–ส่งหนังสือ 
๑.๑ รับและตรวจสอบ 
๑.๒ ลงทะเบียน 
๑.๓ จำแนกประเภท 
๑.๔ จัดทำ 
๑.๕ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

2. กระบวนการทำลายเอกสาร   
๒.๑ สำรวจ 
๒.๒ จัดทำบัญชี 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
๒.๔ ดำเนินการ 
๒.๕ รายงานผล 

3. กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ 
๓.๑ รับแจ้งปฏิทิน 
๓.๒ รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายละเอียด 
๓.๓ เสนอคำขอ 
๓.๔ พิจารณา 
๓.๕ ประชุมจัดลำดับความสำคัญ 
 



๓๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 
4. กระบวนงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
                4.1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
                  4.1.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 
  4.๑.2 ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดเผยแพร่ราคากลาง 
                     4.๑.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างประกาศเชิญชวน 
                     4.๑.4 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
  4.๑.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  4.๑.6 ออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา 
  4.๑.7 ตรวจรับและรายงานตรวจรับ  
  4.๑.8  ส่งใบขอเบิกให้กองคลัง 
 4.2 โดยวธิีคัดเลือก 
                     4.๒.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 
  4.2.๒ ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดเผยแพร่ราคากลาง 
                     4.๒.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
                     4.๒.4 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
  4.๒.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  4.๒.6 ออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา 
  4.๒.7 ตรวจรับและรายงานตรวจรับ  
  4.๒.8  ส่งใบขอเบิกให้กองคลัง 
 4.3 โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 
  4.๓.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง 
  4.๓.2 ขอเห็นชอบใช้รายละเอียดเผยแพร่ราคากลาง 
                     4.๓.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  4.๓.4 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
  4.๓.5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
  4.๓.6 ออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา 
     4.๓.7 ตรวจรับและรายงานตรวจรับ  
  4.๓.8 ส่งใบขอเบิกให้กองคลัง   
5. กระบวนงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   

๕.๑ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๕.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติ 
๕.๓ จัดพิมพ์ข้อมูล 
๕.๔ ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที ่สำนักการศึกษา ดำเนินการ 
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6. กระบวนงานการควบคุมวันลา   
๖.๑ รับเอกสารการลา 
๖.๒ ตรวจสอบและรับรอง 
๖.๓ เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณา 
๖.๔ บันทึกการลา 
๖.๕ ลงทะเบียนคุม 
๖.๖ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
๖.๗ จดัทำรายงานสรุปและบันทึกส่งกองการเจ้าหน้าที่  สำนักการศึกษา   
๖.๘ เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน 

7. กระบวนงานการใช้รถราชการ 
๗.๑ รบัหนังสือใบอนุญาตการใช้รถ 
๗.๒ เสนอหนังสือขออนุมัติ 
๗.๓ แจ้งพนักงานขับรถยนต์/ผู้รับบริการรบัทราบ 

8. กระบวนงานการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันรถราชการ 
๘.๑ รวบรวมเอกสาร 
๘.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง 
๘.๓ สรปุยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
๘.๔ รายงานการใช้น้ำมันให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจรับทราบ 

9. กระบวนงานการจำหน่ายทรัพย์สิน  
 ๙.๑ สำรวจทรัพย์สินที่ชำรุด  
 ๙.๒ รายงานทรัพย์สิน  
 ๙.๓ รวบรวมเอกสาร  
 ๙.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง  
 ๙.5 ขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินจากผู้มีอำนาจ  
 ๙.๖ ประกาศขายทอดตลาด   
 ๙.๗ จำหน่ายทรัพย์สินออกจากระบบ  
 ๙.๘ รายงาน สตง.รับทราบ 
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๒.  งานนิเทศการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศ การวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษา การสรุปและ

รายงานการนิเทศการศึกษา โดยการจัดระบบข้อมูลพ้ืนฐาน จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย ระบบเครือข่าย
โรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ การใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต
และการใช้สื่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ผลิตเอกสารผลงาน
ทางวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
โดยรับผิดชอบโรงเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๔๓๗ โรงเรียน ๕๐ สำนักงานเขต 

 
กระบวนงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 

๑. กระบวนงานการวางแผนการนิเทศ 
๑.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์ผลการวางแผนการนิเทศในรอบปีทีผ่่านมา 
๒) ศึกษานโยบายของชาติ  และกรุงเทพมหานคร 
๓) กำหนดเป้าหมายในการวางแผนการนิเทศ 

๑.๒ วางแผนในการดำเนินงาน (Planning:P) 
๑) กำหนดแนวทางในการนิเทศ   
๒) กำหนดประเด็นในแผนการนิเทศ 

๑.๓ ดำเนินการวางแผนการนิเทศ (Do:D) 
๑) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ 
๒) กำหนดรายละเอียดกลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สาระในการนิเทศ 
๓) กำหนดปฏิทิน ประกอบด้วย สาระ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 

๑.๔ ตรวจสอบความเหมาะสม (Check:C) 
๑) ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี 
๒) ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 
๓) ความสอดคล้องขององค์ประกอบ 

๑.๕ พัฒนา และปรับปรุง (ACT:A) 
๑.๖ นำไปใช้ (Implementing:I) 

๒. กระบวนงานการวิจัยและพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:Research1:R1) 

๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐาน 
๒) ประเมินความต้องการจำเป็น 
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๓) ศึกษาวิเคราะห์แนวคดิ หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
๔) ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

๒.๒ ออกแบบและพัฒนา (Design and Development:Development1:D1) 
๑) ออกแบบ โดยสังเคราะห์จากผลในขั้นตอนที่ ๑ เป็นร่างนวัตกรรม 
๒) พัฒนา โดยนำร่างนวัตกรรมจากการออกแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ความสมเหตุสมผล พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
๒.๓ ทดลองใช้ (Implementation:Research2:R2) เป็นการนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับ 
     กลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม 
๒.๔ ประเมินผลและปรับปรุงนวัตกรรม (Evaluation:Development2:D2) เป็นการประเมินผล 
      และปรับปรุงให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. กระบวนงานการสรุปและรายงานผลการนิเทศการศึกษา 
๓.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์ผลการวางแผนการนิเทศในรอบปีที่ผ่านมา 
๒) ศึกษานโยบายของชาติ สำนักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร 
๓) วิเคราะห์แผนการนิเทศ 
๔) กำหนดเป้าหมายในการสรุป และรายงานผลการนิเทศ 

๓.๒ วางแผนในการดำเนินงาน (Planning:P) 
๑) กำหนดแนวทางในการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
๒) กำหนดประเดน็ในการสรุปและรายงานผลการนิเทศ 

๓.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (Do:D) 
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล 
๒) ตรวจสอบข้อมูล 
๓) วิเคราะห์ข้อมูล 
๔) สรุปผลการนิเทศ 

๓.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง (Check:C) 
๓.๕ พัฒนาและปรับปรุง (ACT:A) 
๓.๖ รายงานผลการนิเทศ (Report:R) 

๔. กระบวนงานการจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน และการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
๔.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์ผลการจัดระบบข้อมูลสารเทศ 
๒) วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
๓) กำหนดเป้าหมายในการจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐาน และการจัดระบบสารสนเทศ 

๔.๒ วางแผนในการดำเนินงาน  (Planning:P) 
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๑) กำหนดกรอบในการจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐาน และการจัดระบบสารสนเทศ 
๒) ออกแบบระบบข้อมูลพื้นฐาน และระบบสารสนเทศ 

๔.๓ ดำเนินการ (Do:D) 
๑) เก็บรวบรวมข้อมูล 
๒) ตรวจสอบข้อมูล 
๓) รวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล 
๔) จัดเรียงข้อมูล 

๔.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม (Check:C) 
๔.๕ พัฒนาปรับปรุง (Act:A) 
๔.๖ เผยแพร่ข้อมูล (Disseminate:D) 

๕. กระบวนงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 
    และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ   

๕.๑ วางแผนการนิเทศ (Planning:P) 
๑) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 
๒) กำหนดเป้าหมาย 
๓) กำหนดวัตถุประสงค์ 
๔) กำหนดทางเลือกในการนิเทศ 
๕) เลือกทางเลือกในการนิเทศ 
๖) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๒ ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Information:I) 
๕.๓ ปฏิบัติการนิเทศ (Doing:D) 

๑) ประชุมก่อนปฏิบัติการนิเทศ โดยวางแผน กำหนดข้อตกลง นัดหมายเวลา และกำหนด 
    ประเด็นร่วมกัน 
๒) ดำเนินการนิเทศตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันในการประชุมก่อนปฏิบัติการนิเทศ 
๓) ประชุมหลังการนิเทศ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เที่ยงตรง และเสนอแนะส่วนที่ 
    บกพร่องเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

๕.๔ สร้างขวัญเสริมกำลังใจในการนิเทศ (Reinforcing:R) ด้วยวิธีการดังนี้ 
๑) จูงใจให้มีส่วนร่วม 
๒) สร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเอง 
๓) ให้ความสนใจและเอาใจใส่ 
๔) หลีกเลี่ยงการทำลายขวัญ 

๕.๕ ประเมินผลการนิเทศ (Evaluation:E) ควรคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๑) ควรประเมินผลให้ครบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
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๒) ในส่วนของผลผลิตควรประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศโดยตรง ได้แก่   
    สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และพฤตจิกรรมในการทำงาน 
๓) ผลที่ได้จากการประเมินควรนำมาเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในการนิเทศต่อไป 

๖. กระบวนงานการส่งเสริมให้เกิดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์นโยบาย และแนวโน้มในการพัฒนา 
๒) วิเคราะห์ผลการประเมิน และผลการเรียนรู้ 
๓) วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๔) กำหนดมาตรฐานการศึกษา 

๖.๒ วางแผนการดำเนินงาน (Planning:P) 
๑) กำหนดกรอบการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐาน 
๒) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา และการจัดระบบสารสนเทศ 

๖.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด (Do:D) 
๑) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๒) ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.๔ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Check:C) 
๖.๕ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (Evaluating:E) 
๖.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (Report:R) 
๖.๗ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Follow:F) 

๗. กระบวนงานการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียน 
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์นโยบาย และแนวโน้มในการพัฒนา 
๒) วิเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
๓) วิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนในเครือข่าย 
๔) กำหนดมาตรฐานหรือตัวชี้วัด 
 
 

๗.๒ วางแผนการดำเนินงาน (Planning:P) 
๑) กำหนดกรอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 
๒) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดระบบสารสนเทศเครือข่ายโรงเรียน 

๗.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด  (Do  :  D) 
๑) แผนพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 
๒) แผนการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดระบบสารสนเทศเครือข่ายโรงเรียนที่กำหนดไว้ 
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๗.๔ ตรวจสอบคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (Check:C) 
๗.๕ สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (Report:R) 
๗.๖ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง (Follow:F) 

๘. กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
๘.๑ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์นโยบายและแนวโน้มในการพัฒนา 
๒) วิเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
๓) วิเคราะห์ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
๔) กำหนดเป้าหมาย 

๘.๒ วางแผน (Plan:P) 
๑) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ 
๒) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการนิเทศ 
๓) กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
๔) จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕) จัดปฏิทินการนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๘.๓ ปฏิบัติงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Do:D) 
๑) ปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 
๒) กำกับติดตาม 
๓) ควบคุมคุณภาพ 
๔) รายงานความก้าวหน้า 
๕) ประเมินความสำเร็จเป็นระยะๆ 

๘.๔ ตรวจสอบและประเมินผล (Check:C) 
๑) กำหนดกรอบการประเมิน 
๒) จัดหาและสร้างเครื่องมือประเมิน 
๓) เก็บรวบรวมข้อมูล 
๔) วิเคราะห์ข้อมูล 
๕) สรุปผลการประเมิน 

๘.๕ นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act:A) 
๘.๖ สรุปรายงานผล (Report:R) 

๑) จดัทำรายงานผลการนิเทศ 
๒) นำเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
๓) พัฒนาต่อเนื่อง 

๙. กระบวนงานการใช้นวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต และการใช้สื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 
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๙.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 
๑) วิเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
๒) วิเคราะห์ความต้องการ 
๓) กำหนดเป้าหมาย 

๙.๒ วางแผนการดำเนินการ (Planning:P) 
๑) กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา 
๒) กำหนดแผนการนิเทศ 

๙.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (Do:D) 
๑) ติดตามการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
๒) ให้คำปรึกษาและแนะนำ 

๙.๔ ประเมินผล (Evaluating:E) 
๙.๕ พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act:A) 

๑๐. กระบวนงานการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
๑๐.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 
๒) กำหนดเป้าหมาย 

๑๐.๒ วางแผนการดำเนินการ (Planning:P) 
๑) กำหนดประเด็นในการดำเนินงาน 
๒) กำหนดแผนในการดำเนินงาน 

๑๐.๓ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (Do:D) 
๑๐.๔ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ (Mentoring:M) 

๑) ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือ 
๒) ติดตามผลการดำเนินการเป็นระยะ 

๑๐.๕ ประเมินผล (Evaluating:E) 
๑๐.๖ พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act:A) 

๑๑. กระบวนงานการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อผลิตเอกสารผลงานทางวิชาการเผยแพร่ 
๑๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) ประเมินความต้องการจำเป็น 
๒) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
๓) ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

๑๑.๒ ออกแบบ และพัฒนา (Design and Development:D) 
๑) ออกแบบเอกสารผลงาน 
๒) พัฒนาเอกสารผลงาน 



๔๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

๑๑.๓ ทดลองใช้ (Try – out:T) 
๑๑.๔ ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation and Development:E) 
๑๑.๕ เผยแพร่ผลงานวิจัย (Disseminate:D) 
๑๑.๖ ติดตามผลการนำไปใช้ (Follow:F) 
๑๑.๗ พัฒนาปรับปรุง (Act:A) 

๑๒. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
๑๒.๑ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Analysis:A) 

๑) วิเคราะห์นโยบาย 
๒) วิเคราะห์ผลการดำเนินการที่ผ่านมา 
๓) กำหนดเป้าหมาย 

๑๒.๒ วางแผน (Planning:P) 
๑) วิเคราะห์เป้าหมาย 
๒) กำหนดเกณฑ์การพัฒนา 
๓) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๑๒.๓ ดำเนินการ (Do:D) 
๑) ปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ 
๒) กำกับติดตาม 
๓) ควบคุมคุณภาพ 
๔) รายงานความก้าวหน้า 
๕) ประเมินความสำเร็จเป็นระยะๆ 

๑๒.๔ ตรวจสอบและประเมินผล (Check:C) 
๑) จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
๒) เก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) วิเคราะห์ข้อมูล 
๔) สรุปผลการประเมิน 

๑๒.๕ ปรับปรุงพัฒนา (Act:A) 
๑๒.๕ สรุปรายงานผล (Report:R) 

๑) จัดทำรายงานผล 
๒) นำเสนอผล และเผยแพร่ 
๓) พัฒนาต่อเนื่อง 

 



๔๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๔๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๔๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๕๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๖๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๗๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๘๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๙๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๐๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๑๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๒๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๕ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๗ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๘ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๓๙ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๔๐ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๔๑ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๔๒ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๔๓ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 



๑๔๔ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

เอกสารประกอบ 
 

๑. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          ๕. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๙. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๐. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๑. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑๓. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๔. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี 
๑๕. แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
๑๖. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๙)  
๑๗. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
๑๘. แผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักการศึกษา 
๑๙.แผนพัฒนาการศึกษาหน่วยศึกษานิเทศก์ ๒๕๖๔-๒๕๖๙ 
๒๐.แผนปฏิบัติงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔  
๒๑. มาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๒. หนังสือกองกลางที่ กท ๐๔๐๓/๗๕๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๒๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำลายเอกสาร 
๒๓. แผนการนิเทศ 
๒๔. ปฏิทินงบประมาณ 
๒๕. ผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 



๔๖ |คู่มือปฏิบัติงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 
 

 


