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ค าน า 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ        
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 มาตรา 34 
วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต ซึ่งต่อมาได้ออกประกาศการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจกานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาโดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 9 กลุ่ม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่ส าคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การจัดท า
นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  การวิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา และร่วมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทน ำ 

ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560           
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกำยน 
2560 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
3. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

และแผน 
4. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำ              

ขั้นพ้ืนฐำน 
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
ดังนั้น ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้นให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  บุคลำกร

ผู้ปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจภำรกิจและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน  มีเป้ำหมำยมีขั้นตอนกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนโยบำยและ
แผน เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดควำมพึง
พอใจและประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงำน วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของงำน ค ำจ ำกัดควำม ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบกำร
ปฏิบัติงำน ใน 6 งำน คืองำนธุรกำร งำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนนโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ งำน
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน และงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นเอกสำรที่มีประโยชน์
อย่ำงยิ่งส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และบุคลำกรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถำนศึกษำ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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แนวคิด 
กลุ่มนโยบำยและแผน  เป็นหน่วยงำนที่ส่ ง เสริม  สนับสนุนและประสำนงำน  ในเชิงนโยบำย                       

ให้สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ  ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน               
ตำมยุทธศำสตร์ โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน(School – Based Management) 
โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับ ติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ขอบข่าย/ภารกิจ 

1. งำนธุรกำร 
1.1 งำนสำรบรรณ 
1.2 งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
1.3 งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
1.4 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 

2. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
2.1 งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 

3. งำนนโยบำยและแผน 
3.1 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำทำงกำรศึกษำ 
3.2 งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.3 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
3.4 งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.5 งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.6 งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 

4. งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
4.1 งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
4.2 งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
4.3 งำนจัดสรรงบประมำณ 
4.4 งำนบริหำรงบประมำณ 

5. งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 
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5.1 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
5.2 งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
      (สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ /แผนพัฒนำกำรศึกษำ           
      ขั้นพ้ืนฐำน) 
5.3 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต   
     พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

                 ขอบข่ายภารกิจ 
 
งานธุรการ  - งำนสำรบรรณ 

- งำนประสำนงำนและให้บริกำร 
- งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
- งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

งานข้อมูลสารสนเทศ - งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
- งำนประสำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 

งานนโยบายและแผน - งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
- งำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
- งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
- งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
- งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน 
 

งานวิเคราะห์งบประมาณ - งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
- งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 
- งำนจัดสรรงบประมำณ 
- งำนบริหำรงบประมำณ  
 

งานติดตาม ประเมินผล - งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
และรายงาน  - งำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์(สพฐ./ 
           - แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) 

- งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
   เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ข้อมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหาศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ข้อมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นและปัญหา 

ก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

การวางแผนด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผน / โครงการ 
 

 

 

 

 

การวางแผนด าเนินงาน 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา 
ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่ม / สถานศึกษา 

ด าเนินงาน 

ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินและรายงานผล 
การด าเนินงาน 
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ส่วนที ่2 
 

คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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งานสารบรรณ 
1. งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง 
2.2 เพื่อให้กำรรับส่งหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรจัดท ำเอกสำร 

  3.2 กำรส่งหนังสือรำชกำร 
3.3 กำรรับหนังสือรำชกำร 
3.4 กำรเก็บ รักษำและกำรยืม 
3.5 กำรท ำลำย 

4. ค าจ ากัดความ 
งำนสำรบรรณ คือ งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่ กำรจัดท ำ กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ             

กำรยืม และกำรท ำลำยเอกสำร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 น ำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่ง หนังสือรำชกำร 
5.2 รับ–ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่ก ำหนด โดยจัดท ำและพัฒนำก ำกับดูแลกำรรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ 

Smart office กลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 
     1) รับงำนจำกกลุ่มอ ำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทำงระบบ E-filling 
     2) เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
     3) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบจัดท ำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ 
     4) เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
     5) ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำม 
5.3 ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็บไซด์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน และควบคุมกำรส่งหนังสือรำชกำร

ของกลุ่มนโยบำยและแผน 
5.4 ออกแบบและพัฒนำระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม  และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของ

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน 
5.5 สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข 

อย่ำงต่อเนื่อง 
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งานประสานงานและให้บริการ 
1. งานประสานงานและให้บริการ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้งำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ 
2.2 เพ่ือให้งำนที่ด ำเนินกำรมีมำตรฐำน เกิดควำมสะดวก ประหยัดเวลำและทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน 
2.3 เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้อง 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ประสำนงำนที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมำรวมกัน 
3.2 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 
3.3 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรประสำนงำน หมำยถึง กำรจัดให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำงำนสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

โดยจะต้องตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และมำตรฐำนกำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นหลัก ต้องมีกำรจัดระเบียบ วิธีกำรท ำงำน อีกทั้งควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นเอกภำพเพ่ือให้
เกิดควำมคิด ควำมเข้ำใจตรงกัน ในกำรร่วมมือปฏิบัติงำนให้สอดคล้องทั้งเวลำ และกิจกรรมที่ต้องกระท ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยไม่ท ำให้เกิดควำมสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ ำกันทั้งนี้เพ่ือให้งำนด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ท ำให้ได้มำ
ซึ่งงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน /กลุ่มที่เกี่ยวข้อง/
ผู้รับบริกำรทั่วไปโดยเน้นควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน และงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำนและสถำนศึกษำ

ในงำนธุรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม 
5.2 ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกงำนระบบกำรเชื่อมต่อเทคโนโลยีภำยในส ำนักงำน  ท ำให้ระบบมี

ประสิทธิภำพ 
5.3 ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน

ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ 
5.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร 
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งานจัดการประชุมภายใน 
1. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือกำรให้บริกำรและอ ำนวยกำรสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.2 เพ่ือให้กำรประสำนงำนกำรด ำเนินภำรกิจของกลุ่มนโยบำยและแผนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

เป็นไปด้วยควำมสะดวก เรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์ 
2.3 เพ่ือให้กำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย                  

ที่ก ำหนด 

3. ขอบเขตของงาน 
กำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนโดยกำรศึกษำ วิเครำะห์งำน รวบรวมข้อมูล               ร่วม

กิจกรรมกำรให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลตำมหัวข้อเรื่องท่ีก ำหนด 

4. ค าจ ากัดความ 
งำนประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หมำยถึง กำรที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมำร่วมปรึกษำหำรือ 

ชี้แจง อธิบำย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นเพ่ือให้กำรกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมสะดวก เรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำและแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
5.4 จัดประชุมและจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน 
5.5 สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
1. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนได้รับ
ข่ำวสำร องค์ควำมรู้จำกภำยนอก มำพัฒนำงำนตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน 
3.2 รวบรวมจัดเก็บองค์ควำมรู้ รวมทั้งกำรสื่อสำรและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึงกำรรวบรวม กลั่นกรอง องค์ควำมรู้งำนตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยน

และเผยแพร่ควำมรู้มำพัฒนำงำนตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ท่ีเกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบ 
5.2 กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้ 
5.4 สรุปและรำยงำนผล 
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งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
1. งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร  ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

 3.2 รูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

4. ค าจ ากัดความ 
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร หมำยถึง ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกระบวนกำรประมวลผลแล้วถูกน ำไปใช้

ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ
ช่องทำงที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึงของผู้รับบริกำร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำม

เวลำและเงื่อนไข 
5.2 จัดท ำและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรให้ครอบคลุมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร 
5.3 ออกแบบวิธีกำรน ำเสนอ ในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.4 ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เก่ียวข้อง 
5.5 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร  
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งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำ กำรพัฒนำประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมำะสมกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และบริบทของแต่
ละพ้ืนที ่

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำนโยบำยจุดเน้น ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ  

4. ค าจ ากัดความ 
พัฒนำนโยบำย หมำยถึง กำรด ำเนินงำนเพ่ือศึกษำ ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนที่

สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำร บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 วิเครำะห์ทิศทำงและหรือยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ ระดับชำติ กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.3 วิเครำะห์ผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ 
5.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือ

เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.5 จัดท ำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและควำม

ต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำรธำรณชน 
5.6 เสนอต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัด

กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.7 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรน ำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
5.8 ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำย ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
3.2 กำรจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
3.3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง เอกสำรที่แสดงเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพำะเจำะจงในกำรด ำเนินงำนด้ำนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  โดยมี
กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ประเมินสถำนภำพของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำแล้วจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกร
กำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
5.3 วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และประเมินสถำนภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping  

5.4 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงคแ์ละค่ำนิยมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.5 ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.6 ก ำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร 
5.7 น ำเสนอแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ 
5.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง 
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
5.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   

3.2 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ไปสู่กำรปฏิบัติ 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมำยถึง กำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ 

กำรทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร 
จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บริหำรแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือปรับแผนงำน/งำน/โครงกำรให้

สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.3 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.4 จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5.5 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน 

 5.7 ด ำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
5.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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งานบริหารยุทธศาสตรแ์ละการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
1. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  หน่วยงำนต้นสังกัด 
นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดและสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.3 กำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกี่ยวกับโครงกำรและแผนงำนต่ำง ๆของจังหวัด                

ที่จ ำเป็นต้องจัดท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดในอนำคตแผนพัฒนำ
กำรศึกษำกลุ่มจังหวัด หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกี่ยวกับโครงกำรและแผนงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มจังหวัด          ที่
จ ำเป็นต้องจัดท ำเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดในอนำคต 
กำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด หมำยถึง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลหน่วยงำนต้นสังกัด นโยบำยกำร
พัฒนำจังหวัด และสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน/โครงกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและมีเอกภำพบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำและกลุ่มจังหวัด  
หมำยถึง กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำลหน่วยงำนต้นสังกัด นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นท่ี โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและมีเอกภำพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสำนงำนเพ่ือกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะท ำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรศึกษำ

ระดับจังหวัด 
5.2 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยค ำนึงกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีคุณภำพ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
5.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำ

กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
5.4 จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจ ำปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์และ

บูรณำกำรกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
5.6 ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ศึกษำประจ ำปีของจังหวัด โดยคณะท ำงำน ฯ 
5.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรจัดตั้งสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.2 กำรยุบรวม เลิก สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.3 กำรรับและโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง กำรจัดตั้ง รวมหรือ เลิก

สถำนศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง  รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพ.ศ. 2550 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรขยำย

ชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ 
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร

กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจังหวัด 
5.3 จัดท ำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.4 ด ำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวง  
ศึกษำธิกำร 

5.5 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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งานแผนการจัดชั้นเรียน 
1. งานแผนการจัดชั้นเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นแผนในกำรรับนักเรียนรำยปี 
2.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดตั้งงบประมำณ 
2.3 เพ่ือใช้ก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียนรำยปี 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ส ำรวจ รวบรวมข้อมูลนักเรียน เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลส ำมะโนประชำกรวัยเรียน 
3.2 จัดท ำแผน เป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

4. ค าจ ากัดความ 
แผนกำรจัดชั้นเรียนรำยปี หมำยถึง แผนที่ก ำหนดว่ำสถำนศึกษำใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียน /กี่

คนในแต่ละปี โดยที่สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ส ำรวจประชำกรวัยเรียนจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำของแต่ละ

ระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบ 
5.2 รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 
5.3 จัดท ำแผนและเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
5.4 ประสำนกำรจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ 
5.5 รำยงำนผลกำรจัดที่เรียนของนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย ของกำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย สำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนกำรสอนนักเรียนในสถำนศึกษำต่อไป 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ 
3.2 กำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
3.3 กำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์งบประมำณ 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ หมำยถึง กระบวนกำรค้นหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผล

กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กิจกำรใดกิจกำรหนึ่งจำกงบกำรเงินของกิจกำรนั้น พร้อมทั้งน ำ
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวมำประกอบกำรตัดสินใจกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย  หมำยถึง กระบวนกำรกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงไรโดยพิจำรณำเงินรำยได้จำก
ทุกแหล่งเป็นตัวก ำหนดขีดจ ำกัดในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์งบประมำณหมำยถึงกำรรำยงำนตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรำยได้ รำยจ่ำย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดย
เปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหำรแต่ละคนต้องกำรได้รับรำยงำนที่ต่ำงกัน ดังนั้นรำยงำนที่ดีจึงควร
อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย แต่รำยละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขำดตกบกพร่อง รำยงำนที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหำรแต่ละ
ระดับต้องกำร โดยจัดท ำขึ้นอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งส ำรวจและรำยงำน

ข้อมูล 
5.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
5.3 คณะกรรมกำร ประชุมด ำเนินกำร วิเครำะห์ข้อมูลแผนงำน/งำน/โครงกำร วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย 

แผนงำน/งำน/โครงกำรที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 

5.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพิจำรณำ  กรณี
พิจำรณำไม่เห็นชอบเอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่น ำกลับไปเสนอคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไข แล้วน ำเสนอ
ผู้อ ำนวยกำร ฯ พิจำรณำใหม ่

5.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรวิ เครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รำยงำน คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดระบบกำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
2. เพ่ือให้กำรเสนอขอรับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนอ่ืน

ที่เก่ียวข้องมีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

และสถำนศึกษำ 
3.2 กำรประสำน และขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรจัดตั้งงบประมำณ หมำยถึงกำรจัดท ำงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ส่วนรำชกำร  และรัฐวิสำหกิจใช้จ่ำยหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน 
โดยเน้นกำรประมำณกำร กิจกรรม โครงกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยและทรัพยำกรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร
โครงกำรให้บรรจุวัตถุประสงค์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ในที่นี้ หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงิน
อุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำกำรเสนอของบประมำณ หมำยถึง กำรเสนอค ำของบประมำณตำพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำได้เสนอค ำขอตำมแผนงำนงำนหรือโครงกำรตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำย จ่ำยตำมงบประมำณ
ที่ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดได้แก่ งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบ
ลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง สิ่งต่ำง ๆ ที่ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำ
บรรลุวัตถุประสงค์ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจึงครอบคลุมอยู่ในควำมหมำยต่ำงๆไม่ว่ำจะมองในแง่ของทำง
เศรษฐศำสตร์ หรือทำงกำรบริหำรก็ตำม กำรด ำเนินกำรกับทรัพยำกรเหล่ำนี้ต้องมีหลักกำร วิธีกำร และแนวคิด
เป็นกรอบเพ่ือให้เกิดผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น ทรัพยำกรทำงกำรเงิน วัสดุอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำร
รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลด้วย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจ ำปีและในกรณีเร่งด่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ 
     1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  แจ้งนโยบำยและแผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
     2) สถำนศึกษำ จัดท ำค ำของบประมำณ เสนอส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     3) คณะกรรมกำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ วิเครำะห์ควำมเหมำะสม กำรจัดตั้งงบประมำณและ

หรือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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     4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตทั้งปริมำณและ
เชิงคุณภำพ 

     5) จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี 
     6) คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เห็นชอบในรำยละเอียดกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 
     7) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพ่ือด ำเนินกำร

ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป 
     8) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
5.2 กำรประสำน ส่งเสรม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอ่ืน 
     1) ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกส ำหรับกำรด ำเนินงำน

โครงกำรของสถำนศึกษำ 
     2) วิเครำะห์งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สถำนศึกษำเสนอฯ เพ่ือมิให้มีควำมซ้ ำซ้อนในรำยกำร

งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
     3) เสนอผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบในกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ 
     4) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ ให้สถำนศึกษำรับทรำบเพ่ือด ำเนินกำร

ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป 

     5) รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำที่ระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก 
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งานจัดสรรงบประมาณ 
1. งานจัดสรรงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
3.2 กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

4. ค าจ ากัดความ 
งบประมำณ หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ประมำณว่ำจะได้รับและจะใช้จ่ำยเพ่ือกำรต่ำง ๆภำยในช่วงระยะเวลำ

หนึ่งโดยจะเป็นเงินงบประมำณทุกหมวดภำยใต้ /แผนงำน/โครงกำร ที่ได้รับแจ้งจัดสรรจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรจัดสรรงบประมำณ  หมำยถึง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้ส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี ้อำจด ำเนินกำรโดยใช้กำรอนุมัติเงินประจ ำงวดหรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่
ส ำนักงบประมำณก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยถึง แผนแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยส ำหรับส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เพ่ือด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
      1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ 
      2) คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและ

เกณฑ์ท่ีก ำหนด 
      3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งผลกำรจัดสรรงบประมำณให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ และหรือ สถำนศึกษำรวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้อง 
      4) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนให้กลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ/หรือ

สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จัดท ำโครงกำรรองรับ และรวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
      5) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ /หรือ

สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
      6) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน  
5.2 กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
      1) วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจ ำปี เพื่อให้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำน 
      2) กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณ ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำโดยยึดผลผลิต

ของแผนงบประมำณ 
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      3) กำรก ำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำนและเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
สถำนศึกษำ 

      4) จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหำรงบประมำณและ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพือ่จัดท ำเอกสำรแผน ฉบับร่ำงเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อขอควำม
เห็นชอบ 

      5) แจ้งผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร 
      6) กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
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งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
1. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. ขอบเขตของงาน 
กำรด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ตั้งแต่กระบวนกำรส ำรวจ ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทุกรำยกำร ทุกโครงกำรกำรวิเครำะห์
ควำมส ำคัญ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและ
ด ำเนินกำร 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย หมำยถึง กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณของ

ผลผลิตหรือโครงกำรใดไปผลผลิตหรือโครงกำรอ่ืนภำยในงบรำยจ่ำยเดียวกัน  หรือกำรโอนเงินต่ำงงบรำยจ่ำยใน
ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกันภำยใต้แผนงบประมำณเดียวกันกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย  
หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร และ/หรือจ ำนวนเงินของรำยกำรที่ก ำหนดไว้ภำยใต้งบรำยจ่ำยของแผน
งบประมำณ ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำกสถำนศึกษำ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจ ำปี 
5.3 วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผล ต่อเงื่อนไขควำมส ำเร็จของงำน/

โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณ เป็นเงินเหลือจ่ำย 
5.4 ก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย 
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด 
5.6 เสนอแนวทำงและวิธีกำรใช้เงินเหลือจ่ำย  และแนวทำงกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อ

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ 
5.7 เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำอนุมัต ิ
5.8 รำยงำนกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ

ด ำเนินกำร  
5.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 



23 
 

 งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  
1. งานติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำ  นักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวทำงกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและกลยุทธ์ 
3.2 แผนก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
3.3 กำรจัดท ำเครื่องมือกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
3.4 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีตำมนโยบำยและกลยุทธ์ 
3.5 กำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจ

รำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

4. ค าจ ากัดความ 
  การติดตาม  หมายถึง กระบวนกำรของกำรวัดหรือกำรตรวจสอบที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำหรือเป็นระยะ 
โดยกำรวัดและกำรตรวจสอบดังกล่ำว ได้แก่ กำรวัดปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตที่เกิดขึ้นใช่ช่วง
ระยะเวลำด ำเนินงำนตำมแผน โดยทั่วไปมักติดตำมใน ด้ำนกำรจัดหำ กำรจัดกำรและกำรน ำทรัพยำกรของ
โครงกำรมำใช้ว่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนและก ำหนดกำรหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ 

การติดตาม คือ ต้องกำรชี้ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ของโครงกำรให้เร็วที่สุดที่เท่ำที่จะเร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ หรือผลิตผลของโครงกำรเพ่ือจะได้จัดกำรแก้ไขปรับปรุงสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ของโครงกำรที่เป็นไปทันท่วงที 

การรายงาน คือ กำรก ำหนด ระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบุคคลในหน่วยงำน ซึ่ง
รำยงำนแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีกำรน ำเสนอที่แตกต่ำงกันออกไป รำยงำนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคัญในกำร
บริหำรงำนและกำรที่จะเสนอกำรเขียนรำยงำนนั้นให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถแสดงออกมำได้อย่ำงรวดเร็วนั้น ควร
ที่จะมีกำรวำงแผนก ำหนดเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดของแต่ละรำยงำนไว้ด้วย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
      1) ศึ กษำ  วิ เ ค ร ำะห์ ร ำยละ เ อี ยดน โยบำย  กลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ำ รปร ะจ ำ ปี ข อ ง

กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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      2) จัดท ำแผน ก ำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแผนก ำกับ 
ติดตำม กำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยของหน่วยงำนทุกระดับ  เพ่ือก ำกับติดตำมเร่งรัดให้มีกำร
ด ำเนินงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนฯ 

      3) จัดท ำเครื่องมือก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมครอบคลุม  ชัดเจนและ
สะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง  

      4) เสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนก ำกับติดตำมต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
      5) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ และจัดท ำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสำธำรณชน 
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
      1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
      2) กำรประสำนแผนกำรติดตำม ก ำกับ นิเทศและตรวจรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำรส ำนักงำนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับกลุ่มนโยบำยและแผน 

      3) จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

      4) วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
      5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน 
      6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและกลยุทธ์ 
3.2 กรอบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 3.3 เครื่องมือกำรประเมินผล  
3.4 กำรประสำนแผนกำรประเมินผล 
3.5 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินฯ 

4. ค าจ ากัดความ 
กำรประเมินผล หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำ

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำรนั้น ๆ ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้น จึงเป็น
กระบวนกำรบ่งชี้ถึงคุณค่ำของแผนงำน/โครงกำร  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      1) ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

       2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
      3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
      4) สรุปผลกำรประเมินและจัดท ำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน 
      5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องน ำไปปรับปรุงพัฒนำงำน 
      6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำรำยงำนผล

พร้อมข้อเสนอแนะ 
      2) สร้ำงแบบกำรประเมินแผนงำนที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
      4) สรุปผลกำรประเมิน เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
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       5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
5.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
      2) สร้ำงแบบประเมินแผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
      3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและด ำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
      4) สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ 
      5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรและขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
3.2 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. ค าจ ากัดความ 
งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหมำยถึง 

กระบวนกำรส ำหรับกำรประสำนและบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำด้วยกำรใช้คน เทคนิคและข่ำวสำร ทั้งนี้โดยอำศัยองค์ควำมรู้ของทฤษฎีองค์กำรมำใช้ให้บรรลุเป้ำหมำย
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งอำจจะเป็นผลผลิต บริกำร หรือควำมพึงพอใจ โดยกระบวนกำรดังกล่ำว
ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรเป็นผู้น ำและกำรประเมินผล 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษำสภำพกำรด ำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.2 ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
5.3 ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5.4 จัดท ำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.5 ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
5.6 เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลที่ได้ทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
 

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อา้งอิง 
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ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อ้างอิง 
ค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ 
    กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 
ค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     ในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2562 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2529 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2533 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 2525 
 ระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน 
 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ.2549 
 ระเบียบกระรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2550 
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 2548 
 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่1 - 12 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ ฉบับที ่2 
 แผนและนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
     ขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 แผนพัฒนำจังหวัด 
 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบำยรัฐบำล เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง  
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 นโยบำยและกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
 ประกำศ สพฐ. เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร กพฐ.ไปยัง 
     คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10  กรกฎำคม 2550 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 รำยงำนกำรศึกษำ กำรวิจัย ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เอกสำรองค์ควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
 เอกสำรกำรจัดท ำค ำของบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 
     ของส ำนักงบประมำณ 
 โปรแกรมฐำนข้อมูลกลำงและคู่มือกำรใช้งำน 
 คุณลักษณะมำตรฐำนและรำคำกลำงวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนเทคโนโลยี 
 กรอบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 หนังสือรำชกำรจำกหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 


