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คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา 34
วรรคสอง ได้กาหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ มีส านักงานเขตพ้นที่ การศึก ษาประถมศึ กษา จานวน 183 เขต และ
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต ซึ่งต่อมาได้ออกประกาศการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจกานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
และได้ อ อกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาโดยแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นสาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีบทบาท อานาจ หน้าที่ที่สาคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การจัดทา
นโยบายและแผนพัฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย มาตฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒ นา
การศึกษาขั้น พื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น การวิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมิน และรายงานผลปฏิบั ติง าน การจั ดตั้ง ยุบ รวม เลิ กล้ ม และโอนสถานศึ ก ษา และร่ว มสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจ หน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนโยบายและแผน ขอขอบคุณคณะทางานที่ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้
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บทนำ
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกำยน
2560 ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน ไว้ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
3. ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำ ยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน
4. ด ำเนิ น กำรวิ เ ครำะห์ และจั ด ท ำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก และโอนสถำนศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน
5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ดังนั้น ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้นให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด บุคลำกร
ผู้ ป ฏิบั ติงำนจึงจ ำเป็ น ต้องเข้ำใจภำรกิจและรำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน มีเป้ำหมำยมีขั้นตอนกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกลุ่มนโยบำยและ
แผน เพื่อใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดควำมพึง
พอใจและประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนฉบับนี้ ประกอบด้วย กระบวนงำน วัตถุประสงค์
ขอบเขตของงำน คำจำกัดควำม ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนแบบฟอร์มที่ใช้ เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบกำร
ปฏิบัติงำน ใน 6 งำน คืองำนธุรกำร งำนข้อมูลสำรสนเทศ งำนนโยบำยและแผน งำนวิเครำะห์งบประมำณ งำน
ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน และงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งเป็นเอกสำรที่มีประโยชน์
อย่ำงยิ่งสำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มนโยบำยและแผน และบุคลำกรอื่น ๆ ตลอดจนสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรบริ ห ำรงำนและปฏิ บั ติ ง ำนให้ บ รรลุ ผ ลตำมภำรกิ จ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
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แนวคิด
กลุ่ ม นโยบำยและแผน เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสำนงำน ในเชิ ง นโยบำย
ให้สถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ข ของประชำชน เกิ ด ควำมคุ้ ม ค่ ำ ในเชิ ง ภำรกิ จ แห่ ง รั ฐ ใช้ ร ะบบงบประมำณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงำน
ตำมยุ ทธศำสตร์ โดยเน้ น ควำมโปร่ งใส ทันสมัย ควำมรับผิ ดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิ ทธิภ ำพ และ
ประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน(School – Based Management)
โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรตำมแผน กำรกำกับ ติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ กำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ กษำ ของเขตพื้นที่ กำรศึ ก ษำเป็น ไปอย่ ำงมีประสิ ทธิภ ำพและ
ประสิทธิผล สำมำรถสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มี
คุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ขอบข่าย/ภารกิจ
1. งำนธุรกำร
1.1 งำนสำรบรรณ
1.2 งำนประสำนงำนและให้บริกำร
1.3 งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
1.4 งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
2. งำนข้อมูลสำรสนเทศ
2.1 งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
3. งำนนโยบำยและแผน
3.1 งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำทำงกำรศึกษำ
3.2 งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.3 งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.4 งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.5 งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
5.2 งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
(สพฐ./แผนปฏิบัติกำรประจำปีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ /แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน)
5.3 งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

ขอบข่ายภารกิจ
งานธุรการ

- งำนสำรบรรณ
- งำนประสำนงำนและให้บริกำร
- งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
- งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน

งานข้อมูลสารสนเทศ

- งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
- งำนประสำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

งานนโยบายและแผน

- งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
- งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- งำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
- งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- งำนแผนกำรจัดชั้นเรียน

งานวิเคราะห์งบประมาณ - งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
- งำนจัดตั้งและเสนอของบประมำณ
- งำนจัดสรรงบประมำณ
- งำนบริหำรงบประมำณ
งานติดตาม ประเมินผล - งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
และรายงาน
- งำนประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์(สพฐ./
- แผนปฏิบัติกำรประจำปีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
- งำนพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ข้ อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจาเป็ นและปัญหาศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ข้ อมูลสารสนเทศ/
สภาพความจาเป็ นและปัญหา
กาหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
การดาเนินงาน
การวางแผนดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผน / โครงการ
ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ กลุ่ม / สถานศึกษา
ดาเนินงานส่ งเสริม สนับสนุน ให้ กลุ่ม / สถานศึกษา
ดาเนินงาน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงาน
การวางแผนดาเนินงาน
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ส่วนที่ 2
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
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งานสารบรรณ
1. งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติต่อหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็วถูกต้อง
2.2 เพื่อให้กำรรับส่งหนังสือรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรจัดทำเอกสำร
3.2 กำรส่งหนังสือรำชกำร
3.3 กำรรับหนังสือรำชกำร
3.4 กำรเก็บ รักษำและกำรยืม
3.5 กำรทำลำย

4. คาจากัดความ
งำนสำรบรรณ คือ งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่ กำรจัดทำ กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ
กำรยืม และกำรทำลำยเอกสำร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนรับ–ส่ง หนังสือรำชกำร
5.2 รับ–ส่ง หนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนำกำกับดูแลกำรรับ -ส่งหนังสือด้วยระบบ
Smart office กลุ่มนโยบำยและแผน แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
1) รับงำนจำกกลุ่มอำนวยกำรและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทำงระบบ E-filling
2) เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือรำชกำรหรือเอกสำรประกอบ
4) เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ม ตรวจสอบควำมถูกต้อง
5) ผู้มีอำนำจพิจำรณำลงนำม
5.3 ตรวจสอบกำรส่งหนังสือรำชกำรทำงเว็บ ไซด์ ในกลุ่มนโยบำยและแผน และควบคุมกำรส่งหนังสือรำชกำร
ของกลุ่มนโยบำยและแผน
5.4 ออกแบบและพั ฒ นำระบบงำนสำรบรรณให้ เหมำะสม และสอดคล้อ งกั บระบบงำนสำรบรรณของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มนโยบำยและแผน
5.5 สรุปและประเมินผลกำรใช้ระบบกำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงต่อเนื่อง
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งานประสานงานและให้บริการ
1. งานประสานงานและให้บริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งำนสำเร็จตำมเป้ำหมำยและผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจ
2.2 เพื่อให้งำนที่ดำเนินกำรมีมำตรฐำน เกิดควำมสะดวก ประหยัดเวลำและทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประสำนงำนที่สัมพันธ์สอดคล้องกันมำรวมกัน
3.2 อำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
3.3 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง
3.4 เผยแพร่และประชำสัมพันธ์

4. คาจากัดความ
กำรประสำนงำน หมำยถึง กำรจัดให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำงำนสัมพันธ์สอดคล้องกัน
โดยจะต้องตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และมำตรฐำนกำรปฏิบัติของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเป็นหลัก ต้องมีกำรจัดระเบียบ วิธีกำรทำงำน อีกทั้งควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนเป็นเอกภำพเพื่อให้
เกิดควำมคิด ควำมเข้ำใจตรงกัน ในกำรร่วมมือปฏิบัติงำนให้สอดคล้องทั้งเวลำ และกิจกรรมที่ต้องกระทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยไม่ทำให้เกิดควำมสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ำกันทั้งนี้เพื่อให้งำนดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น ทำให้ได้มำ
ซึ่งงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรดำเนินกำรเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ อื่น เป็ น กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติง ำนของบุ คลำกรในกลุ่ มงำน/กลุ่ ม ที่เ กี่ยวข้ อ ง/
ผู้รับบริกำรทั่วไปโดยเน้นควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน และงำนภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
5.2 ช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกงำนระบบกำรเชื่ อ มต่ อ เทคโนโลยี ภ ำยในส ำนั ก งำน ท ำให้ ร ะบบมี
ประสิทธิภำพ
5.3 ประสำนกำรดำเนินงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและประชำชนทั่วไปทรำบ
5.4 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในกำรประสำนงำนและกำรให้บริกำร
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งานจัดการประชุมภายใน
1. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกำรให้บริกำรและอำนวยกำรสะดวกให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้กำรประสำนงำนกำรดำเนินภำรกิจของกลุ่มนโยบำยและแผนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นไปด้วยควำมสะดวก เรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
2.3 เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กำรประชุ ม ภำยในกลุ่ ม นโยบำยและแผนบรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำ หมำย
ที่กำหนด

3. ขอบเขตของงาน
กำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนโดยกำรศึกษำ วิเครำะห์งำน รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมกำรให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลตำมหัวข้อเรื่องที่กำหนด

ร่วม

4. คาจากัดความ
งำนประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน หมำยถึง กำรที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมำร่วมปรึกษำหำรือ
ชี้แจง อธิบำย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นเพื่อให้กำรกำรดำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมสะดวก เรียบร้อย บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน และข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนนโยบำยและแผน ข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 เสนอผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำและแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
5.4 จัดประชุมและจัดทำรำยละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบำยและแผน
5.5 สรุปและจัดทำรำยงำนผลกำรประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ
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งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลำกรภำยในกลุ่มนโยบำยและแผนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนได้รับ
ข่ำวสำร องค์ควำมรู้จำกภำยนอก มำพัฒนำงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
3.2 รวบรวมจัดเก็บองค์ควำมรู้ รวมทั้งกำรสื่อสำรและเผยแพร่องค์ควำมรู้

4. คาจากัดความ
กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึงกำรรวบรวม กลั่นกรอง องค์ควำมรู้งำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ควำมรู้มำพัฒนำงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบ
5.2 กำรรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมรู้
5.4 สรุปและรำยงำนผล
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งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1. งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร ครอบคลุมภำรกิจของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึ กษำ
3.2 รูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ

4. คาจากัดความ
ข้อมูล สำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร หมำยถึง ข้อมูล ที่ไ ด้ผ่ ำ นกระบวนกำรประมวลผลแล้ ว ถู ก น ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหำรสำมำรถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ
ช่องทำงที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึงของผู้รับบริกำร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐำนของส่วนกลำงและวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตำม
เวลำและเงื่อนไข
5.2 จั ดทำและรวบรวมข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรให้ ครอบคลุ มภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำและสนองตอบควำมต้องกำรผู้รับบริกำร
5.3 ออกแบบวิธีกำรนำเสนอ ในรูปแบบเอกสำร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.4 ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรอบปีเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
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งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน ผลกำรดำเนินงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำ กำรพัฒนำประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมำะสมกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และบริบทของแต่
ละพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรนำนโยบำยจุดเน้น ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ

4. คาจากัดความ
พัฒนำนโยบำย หมำยถึง กำรดำเนินงำนเพื่อศึกษำ กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนที่
สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่นที่เหมำะสมกับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร บริบทของแต่ละพื้นที่

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิ เ ครำะห์ ทิ ศ ทำงและหรื อ ยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ ระดั บ ชำติ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.2 ศึกษำผลกำรดำเนินงำนหรือกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 วิเครำะห์ ผ ลกำรจั ดกำรศึกษำทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
5.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดนโยบำย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.5 จัดทำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมและควำม
ต้องกำรของชุมชน และสนับสนุนกำรนำไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเผยแพร่สู่สำรธำรณชน
5.6 เสนอต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กพท.) พิจำรณำนโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.7 เผยแพร่ต่อสำธำรณชนและสนับสนุนกำรนำนโยบำยไปใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
5.8 ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำย ของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
3.2 กำรจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ School Mapping
3.3 กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

4. คาจากัดความ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยถึง เอกสำรที่แสดงเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพำะเจำะจงในกำรดำเนินงำนด้ำนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยมี
กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ประเมินสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำแล้วจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนและใช้ทรัพยำกร
กำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2 ศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
5.3 วิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และประเมินสถำนภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่ตั้งกำรศึกษำโดยใช้เทคนิคของ
School Mapping
5.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และค่ำนิยมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.5 กำหนดกลยุทธ์จัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.6 กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ เป้ำหมำยและกรอบแผนงำน/โครงกำร
5.7 น ำเสนอแผนพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนขอควำมเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมกำรเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
5.8 เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึง
5.9 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
5.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1. งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และศักยภำพของหน่วยงำน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3.2 กำรนำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ไปสู่กำรปฏิบัติ

4. คาจากัดความ
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี หมำยถึง กำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณ
กำรทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ รวมทั้งกำร
จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีและ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บริหำรแผนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและงบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.2 ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อปรับแผนงำน/งำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.3 กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.4 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5.5 นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.6 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชน
5.7 ดำเนินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
5.8 สนับสนุนช่วยเหลือให้สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำ
5.9 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
1. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวำงแผนกำรพัฒ นำกำรศึกษำภำยในจังหวัดให้ สอดคล้ องกับนโยบำยรัฐบำล หน่ว ยงำนต้นสังกัด
นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดและสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำจังหวัด
3.2 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.3 กำรบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด

4. คาจากัดความ
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกี่ยวกับโครงกำรและแผนงำนต่ำง ๆของจังหวัด
ที่จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดในอนำคตแผนพัฒนำ
กำรศึกษำกลุ่มจังหวัด หมำยควำมว่ำ รำยกำรเกี่ยวกับโครงกำรและแผนงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มจังหวัด
ที่
จำเป็นต้องจัดทำเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดในอนำคต
กำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด หมำยถึง กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลหน่วยงำนต้นสังกัด นโยบำยกำร
พัฒนำจังหวัด และสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่โดยบูรณำกำรกำรดำเนินงำน/โครงกำรของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและมีเอกภำพบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำและกลุ่มจังหวัด
หมำยถึง กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ที่สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำลหน่วยงำนต้นสังกัด นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่ โดยบูรณำกำรกำรดำเนินงำน/โครงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นระบบและมีเอกภำพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสำนงำนเพื่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรคณะทำงำนกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรศึกษำ
ระดับจังหวัด
5.2 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด โดยคำนึงกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพ กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
5.3 เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดต่อคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึ กษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.4 จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรศึกษำประจำปีของจังหวัดแล้วเสนอคณะกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์และ
บูรณำกำรกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.6 ดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ศึกษำประจำปีของจังหวัด โดยคณะทำงำน ฯ
5.7 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

15

งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรจัดตั้งสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.2 กำรยุบรวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
3.3 กำรรับและโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

4. คาจากัดความ
กำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถำนศึกษำ และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยถึง กำรจัดตั้ง รวมหรือ เลิก
สถำนศึกษำตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 2550
รวมถึงกำรดำเนินกำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนกำรขยำย
ชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ
5.2 ศึกษำสภำพปัจจุ บัน ปัญหำเกี่ยวกับสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรด้ำนโอกำสกำรเข้ำถึงบริ ก ำร
กำรศึกษำของประชำกรวัยเรียนภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำและจังหวัด
5.3 จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.4 ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก กำรขยำยชั้นเรียน กำรรับและโอนสถำนศึกษำ เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรเขตพื้น ที่กำรศึกษำและโอนสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมระเบียบกระทรวง
ศึกษำธิกำร
5.5 ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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งานแผนการจัดชั้นเรียน
1. งานแผนการจัดชั้นเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้เป็นแผนในกำรรับนักเรียนรำยปี
2.2 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดตั้งงบประมำณ
2.3 เพือ่ ใช้กำหนดเป้ำหมำยจำนวนนักเรียนรำยปี

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สำรวจ รวบรวมข้อมูลนักเรียน เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลสำมะโนประชำกรวัยเรียน
3.2 จัดทำแผน เป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

4. คาจากัดความ
แผนกำรจัดชั้นเรียนรำยปี หมำยถึง แผนที่กำหนดว่ำสถำนศึกษำใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียน /กี่
คนในแต่ละปี โดยที่สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สำรวจประชำกรวัยเรียนจำกสำมะโนประชำกรวัยเรียน ข้อมูลนักเรียนที่จะจบกำรศึกษำของแต่ละ
ระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจำกกำรศึกษำนอกระบบ
5.2 รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลในกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
5.3 จัดทำแผนและเป้ำหมำยกำรรับนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ
5.4 ประสำนกำรจัดที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถำนศึกษำ
5.5 รำยงำนผลกำรจัดที่เรียนของนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ กำรวิ เ ครำะห์ ง บประมำณรำยจ่ ำ ย ของกำรจั ด กำรศึ ก ษำในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและ
สถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย สำมำรถนำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนกำรสอนนักเรียนในสถำนศึกษำต่อไป

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ
3.2 กำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
3.3 กำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์งบประมำณ

4. คาจากัดความ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลงบประมำณ หมำยถึง กระบวนกำรค้นหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กิจกำรใดกิจกำรหนึ่งจำกงบกำรเงินของกิจกำรนั้น พร้อมทั้งนำ
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวมำประกอบกำรตัดสินใจกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย หมำยถึง กระบวนกำรกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงไรโดยพิจำรณำเงินรำยได้จำก
ทุกแหล่งเป็นตัวกำหนดขีดจำกัดในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดทำรำยงำนกำร
วิเครำะห์งบประมำณหมำยถึงกำรรำยงำนตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของรำยได้ รำยจ่ำย และเงินทุนที่ก่อหนี้ผูกพันไว้ โดย
เปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับ ซึ่งผู้บริหำรแต่ละคนต้องกำรได้รับรำยงำนที่ต่ำงกัน ดังนั้นรำยงำนที่ดีจึงควร
อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย แต่รำยละเอียดที่ควรมีต้องไม่ขำดตกบกพร่อง รำยงำนที่ดีที่สุดต้องให้ข้อมูลที่ผู้บริหำรแต่ละ
ระดับต้องกำร โดยจัดทำขึ้นอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำ กลุ่ม หรือหน่วยงำนภำยในทุกแห่งสำรวจและรำยงำน
ข้อมูล
5.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
5.3 คณะกรรมกำร ประชุ ม ด ำเนิ น กำร วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล แผนงำน/งำน/โครงกำร วิ เ ครำะห์ ค่ำใช้จ่ำย
แผนงำน/งำน/โครงกำรที่ส่งผลผลิตหลักของหน่วยงำนและงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
5.4 ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ นำเสนอผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ กรณี
พิจำรณำไม่เห็นชอบเอกสำรรำยงำน มอบเจ้ำหน้ำที่นำกลับไปเสนอคณะกรรมกำรฯ ปรับปรุงแก้ไข แล้วนำเสนอ
ผู้อำนวยกำร ฯ พิจำรณำใหม่
5.5 จัดทำรำยงำนผลกำรวิ เครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย / เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง
5.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รำยงำน คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดระบบกำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้กำรเสนอขอรับงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องมีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจำปีและในกรณีเร่งด่วน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
3.2 กำรประสำน และขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

4. คาจากัดความ
กำรจัดตั้งงบประมำณ หมำยถึงกำรจัดทำงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมเพื่อให้ส่วนรำชกำร และรัฐวิสำหกิจใช้จ่ำยหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
โดยเน้นกำรประมำณกำร กิจกรรม โครงกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยและทรัพ ยำกรที่จำเป็นสำหรับกำรดำเนินกำร
โครงกำรให้บรรจุวัตถุประสงค์ตำมระยะเวลำที่กำหนด ในที่นี้ หมำยถึงกำรวิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงิน
อุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำกำรเสนอของบประมำณ หมำยถึง กำรเสนอคำของบประมำณตำพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีหรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมเพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำได้เสนอคำขอตำมแผนงำนงำนหรือโครงกำรตำมหลักกำรจำแนกประเภทรำย จ่ำยตำมงบประมำณ
ที่สำนักงบประมำณ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดได้แก่ งบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบ
ลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่นทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง สิ่งต่ำง ๆ ที่ทำให้กำรจัดกำรศึกษำ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท รั พ ยำกรทำงกำรศึ ก ษำจึ ง ครอบคลุ ม อยู่ ใ นควำมหมำยต่ ำ งๆไม่ ว่ ำ จะมองในแง่ ข องทำง
เศรษฐศำสตร์ หรือทำงกำรบริหำรก็ตำม กำรดำเนินกำรกับทรัพยำกรเหล่ำนี้ต้องมีหลักกำร วิธีกำร และแนวคิด
เป็นกรอบเพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น ทรัพยำกรทำงกำรเงิน วัสดุอุปกรณ์ และกำรบริหำรจัดกำร
รวมทั้งทรัพยำกรบุคคลด้วย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กำรจัดตั้ง และเสนอของบประมำณประจำปีและในกรณีเร่งด่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
1) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ แจ้ ง นโยบำยและแผนพั ฒ นำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำดำเนินกำร
2) สถำนศึกษำ จัดทำคำของบประมำณ เสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) คณะกรรมกำรจัดทำและเสนอของบประมำณ วิเครำะห์ควำมเหมำะสม กำรจัดตั้งงบประมำณและ
หรือของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
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4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยและผลผลิตทั้งปริมำณและ
เชิงคุณภำพ
5) จัดทำคำของบประมำณประจำปี
6) คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ เห็นชอบในรำยละเอียดกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ
7) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อดำเนินกำร
ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
8) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลและรำยงำนต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
5.2 กำรประสำน ส่งเสรม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น
1) ประสำนงำนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกสำหรับกำรดำเนินงำน
โครงกำรของสถำนศึกษำ
2) วิ เ ครำะห์ ง ำน/โครงกำร/กิ จ กรรมที่ ส ถำนศึ ก ษำเสนอฯ เพื่ อ มิ ใ ห้ มี ค วำมซ้ ำซ้ อ นในรำยกำร
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
3) เสนอผู้บังคับบัญชำผู้มีอำนำจ เพื่อพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบในกำรขอรับกำรสนับสนุนฯ
4) แจ้งผลกำรพิจำรณำอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ ให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อดำเนินกำร
ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
5) รวบรวมข้อมูลกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณของสถำนศึกษำที่ระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก
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งานจัดสรรงบประมาณ
1. งานจัดสรรงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีระบบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
3.2 กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

4. คาจากัดความ
งบประมำณ หมำยถึง จำนวนเงินที่ประมำณว่ำจะได้รับและจะใช้จ่ำยเพื่อกำรต่ำง ๆภำยในช่วงระยะเวลำ
หนึ่ ง โดยจะเป็ น เงิ น งบประมำณทุ ก หมวดภำยใต้ /แผนงำน/โครงกำร ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จั ด สรรจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนกำรจั ด สรรงบประมำณ หมำยถึ ง กำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ยตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ให้ส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อำจดำเนินกำรโดยใช้กำรอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่
สำนักงบประมำณกำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมำยถึง แผนแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยสำหรับส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เพื่อดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ
2) คณะกรรมกำรจัดสรรงบประมำณ วิเครำะห์จัดสรรงบประมำณตำมกรอบวงเงินงบประมำณและ
เกณฑ์ที่กำหนด
3) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ แจ้ ง ผลกำรจั ด สรรงบประมำณให้ ก ลุ่ ม ในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ และหรือ สถำนศึกษำรวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง
4) ส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ ประสำน สนั บ สนุนให้ กลุ่ม ในสำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำและ/หรือ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงกำรรองรับ และรวบรวมไว้ในงำนแผนปฏิบัติกำรประจำปี
5) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและ/หรือ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
6) ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
5.2 กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
1) วิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย ผลผลิตของแผนงบประมำณประจำปี เพื่อให้เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน
2) กำรกำหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตำมเกณฑ์ งบประมำณ ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำโดยยึดผลผลิต
ของแผนงบประมำณ
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3) กำรกำหนดแผนงำน โครงกำรและงบประมำณของหน่วยงำนและเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนให้
สถำนศึกษำ
4) จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ย วกับ แผนบริหำรงบประมำณและ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี เพือ่ จัดทำเอกสำรแผน ฉบับร่ำงเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อขอควำม
เห็นชอบ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร
6) กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
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งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ดำเนินกำรบริหำรงบประมำณ กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

3. ขอบเขตของงาน
กำรด ำเนิ น กำรบริ ห ำรงบประมำณ กำรโอนและเปลี่ ย นแปลงงบประมำณ ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ ตั้งแต่กระบวนกำรสำรวจ ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทุกรำยกำร ทุกโครงกำรกำรวิเครำะห์
ควำมสำคัญ ควำมจำเป็นในกำรใช้จ่ำยงบประมำณโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบและ
ดำเนินกำร

4. คาจากัดความ
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย หมำยถึง กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณของ
ผลผลิตหรือโครงกำรใดไปผลผลิตหรือโครงกำรอื่นภำยในงบรำยจ่ำยเดียวกัน หรือกำรโอนเงินต่ำงงบรำยจ่ำยใน
ผลผลิ ตหรื อโครงกำรเดีย วกัน ภำยใต้แผนงบประมำณเดียวกันกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำย
หมำยถึง กำรเปลี่ ย นแปลงรำยกำร และ/หรือจำนวนเงินของรำยกำรที่กำหนดไว้ภ ำยใต้งบรำยจ่ำยของแผน
งบประมำณ ผลผลิตหรือโครงกำรเดียวกัน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ และรำยงำนจำกสถำนศึกษำ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเหลือจ่ำยและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณประจำปี
5.3 วิเครำะห์ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมผลกำรติดตำมประเมินผล ต่อเงื่อนไขควำมสำเร็จของงำน/
โครงกำร ภำยในแผนงำนและต่ำงแผนงำนกัน หรือต่ำงประเภทงบประมำณ เป็นเงินเหลือจ่ำย
5.4 กำหนดแนวทำงและวิธีกำรกำรใช้เงินเหลือจ่ำย
5.5 จัดสรรเงินเหลือจ่ำย ตำมแนวทำงและวิธีกำรที่กำหนด
5.6 เสนอแนวทำงและวิ ธี ก ำรใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ ำ ย และแนวทำงกำรโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมำณต่ อ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ควำมเห็นชอบ
5.7 เสนอกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ
5.8 รำยงำนกำรโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมำณให้ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้นฐำนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.9 แจ้งกลุ่ม และหรือ สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องจำกกำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ดำเนินกำร
5.10 ติดตำม ประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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งานติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
1. งานติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
งำนติ ด ตำมและรำยงำนผลกำรด ำ เนิ น งำนตำมนโยบำยและกลยุท ธ์ข องส ำ นั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ น แนวทำงกำรติ ดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำยและกลยุ ทธ์ข องส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและกลยุทธ์
3.2 แผนกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์
3.3 กำรจัดทำเครื่องมือกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
3.4 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีตำมนโยบำยและกลยุทธ์
3.5 กำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี

4. คาจากัดความ
การติดตาม หมายถึง กระบวนกำรของกำรวัดหรือกำรตรวจสอบที่ดำเนินกำรเป็นประจำหรือเป็นระยะ
โดยกำรวัดและกำรตรวจสอบดั ง กล่ ำว ได้แก่ กำรวัดปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิ ตที่เกิดขึ้น ใช่ ช่ ว ง
ระยะเวลำดำเนิ น งำนตำมแผน โดยทั่ว ไปมักติดตำมใน ด้ำนกำรจัดหำ กำรจัดกำรและกำรนำทรัพยำกรของ
โครงกำรมำใช้ว่ำเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในแผนและกำหนดกำรหรือไม่ วัตถุประสงค์ของ
การติดตาม คือ ต้องกำรชี้ให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ของโครงกำรให้เร็วที่สุดที่เท่ำที่จะเร็วได้ ในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรใช้ทรัพยำกร กำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ หรือผลิตผลของโครงกำรเพื่อจะได้จัดกำรแก้ไขปรับปรุงสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ของโครงกำรที่เป็นไปทันท่วงที
การรายงาน คือ กำรกำหนด ระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบุคคลในหน่วยงำน ซึ่ง
รำยงำนแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีกำรนำเสนอที่แตกต่ำงกั นออกไป รำยงำนจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในกำร
บริหำรงำนและกำรที่จะเสนอกำรเขียนรำยงำนนั้นให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถแสดงออกมำได้อย่ำงรวดเร็วนั้น ควร
ที่จะมีกำรวำงแผนกำหนดเวลำเริ่มต้นและเวลำสิ้นสุดของแต่ละรำยงำนไว้ด้วย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.
1) ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเ อี ย ด นโ ยบำ ย กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำ รปร ะจ ำ ปี ข อ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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2) จัดทำแผน กำกับ ติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและแผนกำกับ
ติ ด ตำม กำรติ ด ตำมงำนตำมกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบำยของหน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ก ำกั บ ติ ด ตำมเร่ ง รั ด ให้ มี ก ำร
ดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนฯ
3) จัดทำเครื่องมือกำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ มีควำมครอบคลุ ม ชัดเจนและ
สะดวกต่อกำรติดตำมและรำยงำนผลของผู้เกี่ยวข้อง
4) เสนอข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำกับติดตำมต่อผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) ติ ด ตำม ประเมิ น ผลและรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและ
สถำนศึกษำ และจัดทำข้อสรุปเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำธำรณชน
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรและกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
2) กำรประสำนแผนกำรติดตำม กำกับ นิเทศและตรวจรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและผู้ตรวจรำชกำรสำนักงำนจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มนโยบำยและแผน
3) จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรตรวจ
รำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
4) วิเครำะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ เสนอผู้มีอำนำจพิจำรณำ
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำงำน
6) กำรสรุปผลและรำยงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 กำรวิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและกลยุทธ์
3.2 กรอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
3.3 เครื่องมือกำรประเมินผล
3.4 กำรประสำนแผนกำรประเมินผล
3.5 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินฯ

4. คาจากัดความ
กำรประเมินผล หมำยถึง กำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำ
ผลสั มฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำรนั้น ๆ ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น จึงเป็น
กระบวนกำรบ่งชี้ถึงคุณค่ำของแผนงำน/โครงกำร

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ร ำยละเอี ยดตำมแผนกลยุ ทธ์ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้ น ฐำน
2) ศึกษำ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
4) สรุปผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนเสนอต่อคณะผู้ประเมินสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
5) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนำงำน
6) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดทำรำยงำนผล
พร้อมข้อเสนอแนะ
2) สร้ำงแบบกำรประเมินแผนงำนที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลกำรประเมิน เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
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5) รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5.3 ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2) สร้ำงแบบประเมินแผนงำน/โครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
3) ประสำนผู้เกี่ยวข้องและดำเนินกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
4) สรุปผลกำรประเมินผล เสนอฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ
5) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้เกี่ยวข้อง
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งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรและขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D)

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
3.2 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

4. คาจากัดความ
งำนพั ฒ นำระบบกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลและรำยงำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำหมำยถึ ง
กระบวนกำรสำหรับกำรประสำนและบูรณำกำรกำรใช้ทรัพยำกร เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำด้วยกำรใช้คน เทคนิคและข่ำวสำร ทั้งนี้โดยอำศัยองค์ควำมรู้ของทฤษฎีองค์กำรมำใช้ให้บรรลุเป้ำหมำย
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งอำจจะเป็นผลผลิต บริกำร หรือควำมพึงพอใจ โดยกระบวนกำรดังกล่ำว
ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรเป็นผู้นำและกำรประเมินผล

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำน โดยกำรติดตำมประเมินผลและกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.2 ศึกษำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
5.3 ศึกษำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5.4 จัดทำกรอบแนวคิด กำรพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินและรำยงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5.5 ดำเนินงำนวิจัยและพัฒนำระบบกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำน
5.6 เผยแพร่ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลที่ได้ทั้งในระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อ้างอิง
คำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559
คำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539
 พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2562
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2552
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2529
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริกำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 2525
 ระเบียบสำนักงำนนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน
 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ.2549
 ระเบียบกระรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประชำสัมพันธ์และกำรให้ข่ำวรำชกำร พ.ศ. 2548
 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 - 12
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ ฉบับที่ 2
 แผนและนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
 แผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 แผนพัฒนำจังหวัด
 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
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 แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 นโยบำยรัฐบำล เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
 นโยบำยและกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
 ประกำศ สพฐ. เรื่อง กำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร กพฐ.ไปยัง
คณะกรรมกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2550
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 รำยงำนกำรศึกษำ กำรวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
 เอกสำรองค์ควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 เอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย
 เอกสำรกำรจัดทำคำของบประมำณของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ของสำนักงบประมำณ
 โปรแกรมฐำนข้อมูลกลำงและคู่มือกำรใช้งำน
 คุณลักษณะมำตรฐำนและรำคำกลำงวัสดุอุปกรณ์ ด้ำนเทคโนโลยี
 กรอบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือรำชกำรจำกหน่วยต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

