
คูมือการปฏิบัติงาน

กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 1
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บทนํา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลง
วันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี14 กันยายน 
2553 ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศกึษา 

2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

3. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรร
งบประมาณ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมายมี
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานกลุมนโยบายและแผน เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานแบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คืองาน
ธุรการ งานขอมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะหงบประมาณ งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน ซึ่งเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและ
แผน และบุคลากรอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิด 

กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย                       
ใหสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
(School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ 
ติดตามผล อยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่ อใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่ การศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัด
การศกึษาใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ 
1. งานธุรการ 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานประสานงานและใหบริการ 
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

2. งานขอมูลสารสนเทศ 
2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.4 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. งานนโยบายและแผน 
3.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา 
3.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
3.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.6 งานแผนการจัดชั้นเรียน 

4. งานวิเคราะหงบประมาณ 
4.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
4.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
4.3 งานจัดสรรงบประมาณ 
4.4 งานบริหารงบประมาณ 
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5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 
5.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
5.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
      (สพฐ./แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา /แผนพัฒนา 
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
5.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ภารกิจของบุคลากรกลุมนโยบายและแผน 

   1. นายพิพัฒน  เพ็ชรพรหมศร  ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

พิเศษ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  1.1 ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา เรงรัดการปฏิบัติงานของ

ขาราชการในกลุมนโยบายและแผน 

  1.2 ตรวจสอบพิจารณา กลั่นกรองงานในกลุมนโยบายและแผนกอนเสนอ

ผูบังคบับัญชา 

  1.3 มอบหมายงานในกลุมนโยบายและแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุมที่ไดรับมอบหมาย 

  1.4 ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ ในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ

กับงานในหนาที่ 

 

 2. นางสาวสุมณฑา  สาธุกานนท ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  2.1 งานบริหารทั่วไป 

   2.1.1 งานสารบรรณ 

   2.1.2 งานประสานงานและใหบริการ 

   2.1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 

   2.1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

  2.2 งานวิเคราะหงบประมาณ 

   2.2.1 งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

   2.2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

   2.2.3 งานจัดสรรงบประมาณ 

   2.2.4 งานบริหารงบประมาณ 

   2.2.5 การจัดทําคําขอใชเหลือจายประจําป/การขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

   2.2.6 จัดทําขอมูลการติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจายประจําป

ดวยระบบอิเล็กทรอนิคส  
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 3. นางสาวนันทพร  พัฒนวิชัยโชติ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  3.1 งานนโยบายและแผน 

   3.1.1 งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

   3.1.2 งานจัดทําแผนพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

   3.1.3 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

   3.1.4 งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุม

จังหวัด 

   3.1.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   3.1.6 งานจัดทําแผนเต็มรูป/แผนชั้นเรียนรายป 

   3.1.7 งานการเปด/ขยายหองเรียนพิเศษ 

   3.1.8 การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.2 งานติดตาม ประเมินและรายงานผล 

   3.2.1 งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 

   3.2.2 งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  

   3.2.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตาม

ดําเนินงาน 

  3.3 งานการตรวจราชการ 

   3.3.1 งานการประสานการตรวจราชการ 

   3.3.2 งานการจัดทําขอมูลรายงานการตรวจราชการ 

   3.3.3 งานการดําเนินการตรวจราชการ 

   3.3.4 งานสรุปผล/รายงานการตรวจราชการ 
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 4. นายอุทัย  โทจําปา ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ มีหนาที่ความ

รับผิดชอบดังนี้ 

  4.1  งานขอมูลสารสนเทศ 

   4.1.1 งานจัดทําขอมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

   4.1.2 งานจัดทําสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

  4.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   4.2.1 การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   4.2.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

   4.2.3 การนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการ

ปฏิบัต ิ

  4.3 งานพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

   4.3.1 การติดตั้ง พัฒนาและดูแลระบบเครือขาย 

   4.3.2 งานจัดระบบฐานขอมูล 

   4.3.3 การจัดทําขอมูลตามความตองการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 

   4.3.4 การพัฒนาโปรแกรมตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 
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ขอบขายภารกิจกลุมนโยบายและแผน 
 
งานธุรการ  - งานสารบรรณ 

- งานประสานงานและใหบริการ 
- งานจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
- งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
 

งานขอมูลสารสนเทศ - งานจัดทําแผนพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

งานนโยบายและแผน - งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
- งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
- งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
- งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานแผนการจัดชั้นเรียน 
 

งานวิเคราะหงบประมาณ - งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
- งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
- งานจัดสรรงบประมาณ 
- งานบริหารงบประมาณ  
 

งานติดตาม ประเมินผล - งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
และรายงาน  - งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ(สพฐ./ 
              แผนปฏิบัติการประจําปสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/แผนพัฒนา 
       การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

- งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
   ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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กระบวนขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

ศึกษา กฎหมาย ระเบยีบ นโยบาย 

ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ/ 
สภาพความจําเปนและปญหาศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ/ 

สภาพความจําเปนและปญหา 

กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย การดําเนินงาน 

การวางแผนดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามแผน / โครงการ 

 

สงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา 
ดําเนินงานสงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา ดําเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
 

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน 
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งานสารบรรณ 

1. งานสารบรรณ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
2.2 เพ่ือใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําเอกสาร 

  3.2 การสงหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม 
3.5 การทําลาย 

4. คําจํากัดความ 
งานสารบรรณ คือ งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทํา การรับ การสง 

การเก็บรักษาการยืม และการทําลายเอกสาร 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 นําระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง 

หนังสือราชการ 
5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ-สง

หนังสือดวยระบบ Smart office กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ 
     1) รับงานจากกลุมอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ e-Filling 
     2) เสนอผูอํานวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัต ิ
     3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
     4) เสนอผูอํานวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
     5) ผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม 
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บไซด ในกลุมนโยบายและแผน และควบคุมการ

สงหนังสือราชการของกลุมนโยบายและแผน 
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสาร

บรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมนโยบายและแผน 
5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแกไข 

อยางตอเนื่อง 
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งานประสานงานและใหบริการ 

1. งานประสานงานและใหบริการ 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมายและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
2.2 เพ่ือใหงานที่ดําเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตอผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ประสานงานที่สัมพันธสอดคลองกันมารวมกัน 
3.2 อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.3 สรางความรูความเขาใจใหบุคลากรและผูเก่ียวของ 
3.4 เผยแพรและประชาสัมพันธ 

4. คําจํากัดความ 
การประสานงาน หมายถึง การจัดใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํางานสัมพันธ

สอดคลองกัน โดยจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการ
ปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการทํางาน อีกทั้งความ
รวมมือในการปฏิบัติงานเปนเอกภาพเพ่ือใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน ในการรวมมือปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่ตองกระทําใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทําใหเกิดความสับสน 
ขัดแยงหรือเลื่อมล้ํากันทั้งนี้เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่น ทําใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการใหบริการ หมายถึง การใหความชวยเหลือ หรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ผู อ่ืนเปนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงาน/กลุมที่เก่ียวของ/
ผูรับบริการทั่วไปโดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน และงานภายในกลุมนโยบายและแผน หนวยงาน

และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม 
5.2 ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมตอเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําใหระบบมี

ประสิทธิภาพ 
5.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม

นโยบายและแผนใหครูและบุคลากรทางการศกึษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ 
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งานจัดการประชมุภายใน 

1. งานจัดการประชมุภายในกลุมนโยบายและแผน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือการใหบริการและอํานวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ 
2.2 เพ่ือใหการประสานงานการดําเนินภารกิจของกลุมนโยบายและแผนและสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
2.3 เพ่ือใหการจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีกําหนด 

3. ขอบเขตของงาน 
การจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผนโดยการศึกษา วิเคราะหงาน รวบรวมขอมูล               

รวมกิจกรรมการใหขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลตามหัวขอเรื่องที่กําหนด 

4. คําจํากัดความ 
งานประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวม

ปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพ่ือใหการการดําเนินงานของกลุม
นโยบายและและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตามเปาหมาย
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ 
5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
5.3 เสนอผูบังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที่ภายในกลุมนโยบายและแผน 
5.4 จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมนโยบายและแผน 
5.5 สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ 
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งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

1. งานจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหบุคลากรภายในกลุมนโยบายและแผนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน

ตลอดจนไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอก มาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ศึกษา วิเคราะหการจัดการความรูภายในกลุมนโยบายและแผน 
3.2 รวบรวมจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู 

4. คําจํากัดความ 
การจัดการความรู หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องคความรูงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ

เพ่ือแลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การศึกษา วิเคราะหความรูที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู 
5.4 สรุปและรายงานผล 
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งานจัดทําแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุน

การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.3 การนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัต ิ

4. คําจํากัดความ 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดําเนินงานตามนโยบายและ

ที่เก่ียวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ

และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5.2 ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา  
5.3 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
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งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศกึษาและความตองการของผูรับบริการ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  
3.2 รูปแบบการนําเสนอขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานกระบวนการประมวลผลแลวถูก

นําไปใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ชวยใหผูบริหารสามารถเรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว 
โดยมีรูปแบบและชองทางที่สะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพ้ืนฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลให

เปนไปตามเวลาและเงื่อนไข 
5.2 จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูรับบริการ 
5.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส 
5.4 ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารที่เก่ียวของ 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  
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งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สอดคลองกับความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศกึษาและผูรับบริการ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ความตองการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

4. คําจํากัดความ 
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

แนวความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมท่ีมีอยู
แลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดเก็บขอมูล การ
ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร 
5.2 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหาร 
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พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพ  

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.2 การประสานและติดตามระบบเครือขายฯ 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ 

4. คําจํากัดความ 
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การดําเนินงานรวมกันเก่ียวกับการ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดทําคูมือการใชงาน
จัดระบบการทํางานอยางตอเนื่อง และการจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงานในการบริหารจัดการศกึษา  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
5.2 พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชงาน 
5.4 จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการทํางานอยางตอเนื่อง

ตลอดจนมีระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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งานวิเคราะหและพฒันานโยบายทางการศึกษา 

1. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห วิจัย นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงาน ผลการดําเนินงานการวิจัย

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายทางการศึกษาท่ี
สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถ่ิน เหมาะสมกับสภาพ
ปญหา ความตองการ และบริบทของแตละพื้นที ่

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 วิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 สงเสริม สนับสนุนการนํานโยบายจุดเนน ไปสูการปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาและสถานศึกษา  

4. คําจํากัดความ 
พัฒนานโยบาย หมายถึง การดําเนินงานเพื่อศึกษา กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ

หนวยงานที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในทองถิ่นที่
เหมาะสมกับสภาพปญหา ความตองการ บริบทของแตละพ้ืนที่ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 วิเคราะหทิศทางและหรือยุทธศาสตร กลยุทธ ระดับชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา 
5.3 วิเคราะหผลการจัดการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาและสถานศึกษา 
5.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาเพ่ือเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
5.5 จัด ทําน โยบาย จุด เนนและเป าหมายการจัดการศึกษาที่ สอดคลองกับบริบท

สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใชในการจัดการศึกษา ตลอดจน
เผยแพรสูสารธารณชน 

5.6 เสนอตอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.) พิจารณานโยบาย จุดเนนและ
เปาหมายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.7 เผยแพรตอสาธารณชนและสนับสนุนการนํานโยบายไปใชในการจัดการศึกษา 
5.8 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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งานจัดทําแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคลองกับ

นโยบาย ของหนวยงานที่เก่ียวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศกึษาที่ผานมา 
3.2 การจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิคของ School Mapping 
3.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4. คําจํากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง เอกสารท่ีแสดงเปนแนวทางการพัฒนาท่ีมีความ

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานดานพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ประเมิน
สถานภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแลวจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 ศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและผลการดําเนินงานที่ผานมา 
5.3 วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใชเทคนิค
ของ School Mapping  

5.4 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและคานิยมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
5.6 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ 
5.7 นําเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
5.8 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางทั่วถึง 
5.9 สนับสนุน ชวยเหลือใหสถานศกึษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

1. งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย

ของหนวยงานที่เก่ียวของ สภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของหนวยงาน 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   

3.2 การนําแผนปฏิบัติการประจําป ไปสูการปฏิบัต ิ

4. คําจํากัดความ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง การศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและ

งบประมาณ การทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือกําหนดเปาหมาย
การพัฒนา รวมทั้งการ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปและ เผยแพรประชาสัมพันธ บริหาร
แผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
5.2 ทบทวนกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/

โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.3 กําหนดเปาหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5.4 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป 
5.5 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษา 
5.6 เผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษา และสาธารณชน 

 5.7 ดําเนินการบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ  
5.8 สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศกึษา 
5.9 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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งานบริหารยุทธศาสตรและการบูรณาการการศึกษาจังหวัดกลุมจังหวัด 

1. งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล หนวยงานตน

สังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การบริหารยุทธศาสตรการศึกษาจังหวัด 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
3.3 การบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

4. คําจํากัดความ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด หมายความวา รายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ

ของจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดในอนาคตแผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและ
แผนงานตาง ๆ ของกลุมจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกลุมจังหวัดในอนาคต 

การบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
หนวยงานตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัด และสภาพปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่
โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาและกลุมจังหวัด หมายถึง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหนวยงาน
ตนสังกัด นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและสภาพปญหา ความตองการของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยบูรณาการการดําเนินงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบและมีเอกภาพ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประสานงานเพื่อการแตงตั้งคณะกรรมการคณะทํางานการบริหารยุทธศาสตรและบูรณา

การศกึษาระดับจังหวัด 
5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยคํานึงการไดรับโอกาสทางการศึกษาและการจัด

การศกึษาอยางมีคุณภาพ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
5.3 เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ

การศกึษากระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5.4 จัดทําแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปของจังหวัดแลวเสนอคณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ 
5.6 ดําเนินการประสานหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม

แผนปฏิบัติราชการศกึษาประจําปของจังหวัด โดยคณะทํางาน ฯ 
5.7 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ของการจัดการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดวยความถูกตอง เรียบรอย สามารถนําผลการวิเคราะหไป
ใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษาตอไป 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ 
3.2 การวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
3.3 การจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ 

4. คําจํากัดความ 
การวิเคราะหขอมูลงบประมาณ หมายถึง กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทาง

การเงินและผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจการใดกิจการหนึ่งจากงบการเงิน
ของกิจการนั้น พรอมทั้งนําขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจการวิเคราะหงบประมาณ
รายจาย หมายถึง กระบวนการการวางแผนทางการเงินวาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะบรรลุ
จุดมุงหมายตามเปาหมายไดอยางไรโดยพิจารณาเงินรายไดจากทุกแหลงเปนตัวกําหนดขีดจํากัดใน
การจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการบริหารจัดการการจัดทํารายงานการวิเคราะหงบประมาณ
หมายถึงการรายงานตัวเลขที่ เกิดขึ้นจริงของรายได รายจาย และเงินทุนที่กอหนี้ผูกพันไว โดย
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ ซึ่งผูบริหารแตละคนตองการไดรับรายงานที่ตางกัน ดังนั้นรายงาน
ที่ดีจึงควรอานเขาใจไดงาย แตรายละเอียดที่ควรมีตองไมขาดตกบกพรอง รายงานที่ดีที่สุดตองให
ขอมลูที่ผูบริหารแตละระดับตองการ โดยจัดทําขึ้นอยางนอยเดือนละครั้ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงสถานศึกษา กลุม หรือหนวยงานภายในทุกแหงสํารวจ

และรายงานขอมูล 
5.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ 
5.3 คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะหขอมูลแผนงาน/งาน/โครงการ วิเคราะห

คาใชจาย แผนงาน/งาน/โครงการที่สงผลผลิตหลักของหนวยงานและงบประมาณรายจายของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา กรณีพิจารณาไมเห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจาหนาที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการฯ 
ปรับปรุงแกไข แลวนําเสนอผูอํานวยการ ฯ พิจารณาใหม 

5.5 จัดทํารายงานผลการวิ เคราะหงบประมาณรายจาย / เผยแพรผูเก่ียวของ 
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

1. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดระบบการจัดตั้ง และเสนอของบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 
2. เพื่อใหการเสนอขอรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน และ

หนวยงานอื่นที่เก่ียวของมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาและสถานศึกษา 
3.2 การประสาน และขอรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืนที่

เก่ียวของ 

4. คําจํากัดความ 
การจัดตั้งงบประมาณ หมายถึงการจัดทํางบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพื่อใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ใชจายหรือใหกอหนี้ผูกพัน โดยเนนการประมาณการ กิจกรรม โครงการ ตลอดจนคาใชจายและ
ทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินการโครงการใหบรรจุวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนด ในที่นี้ 
หมายถึงการวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาการเสนอของบประมาณ 
หมายถึง การเสนอคําของบประมาณตาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมเพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได
เสนอคําขอตามแผนงานงานหรือโครงการตามหลักการจําแนกประเภทราย จายตามงบประมาณที่
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไดแก งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืนทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่
ทําใหการจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยูในความหมายตางๆ
ไมวาจะมองในแงของทางเศรษฐศาสตร หรือทางการบริหารก็ตาม การดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้
ตองมีหลักการ วิธีการ และแนวคิดเปนกรอบเพื่อใหเกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ทรัพยากร
ทางการเงนิ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการรวมทั้งทรัพยากรบุคคลดวย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจําปและในกรณีเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาและสถานศึกษา 
     1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศกึษาดําเนินการ 
     2) สถานศกึษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะหความเหมาะสม การจัดตั้ง

งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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     4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายและผลผลิตทั้ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     5) จัดทําคําของบประมาณประจําป 
     6) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง

งบประมาณ 
     7) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชาใหสถานศึกษารับทราบเพ่ือ

ดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 
     8) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานตอสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.2 การประสาน สงเสรม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอ่ืน 
     1) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกสําหรับการ

ดําเนินงานโครงการของสถานศกึษา 
     2) วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอฯ เพ่ือมิใหมีความซ้ําซอนใน

รายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานตนสังกัด 
     3) เสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการขอรับการ

สนับสนุนฯ 
     4) แจงผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผูบังคับบัญชา ใหสถานศึกษารับทราบ

เพ่ือดําเนินการประสานกับหนวยงานภายนอกตอไป 
     5) รวบรวมขอมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่ระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก 
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งานจัดสรรงบประมาณ 

1. งานจัดสรรงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีระบบเปนไปดวยความเรียบรอย 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและสถานศึกษา 
3.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

4. คําจํากัดความ 
งบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินที่ประมาณวาจะไดรับและจะใชจายเพ่ือการตาง ๆภายใน

ชวงระยะเวลาหนึ่งโดยจะเปนเงินงบประมาณทุกหมวดภายใต/แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับแจงจัดสรร
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรร
งบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจ
ดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและสถานศึกษา 
      1) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
      2) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน

งบประมาณและเกณฑที่กําหนด 
      3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงผลการจัดสรรงบประมาณใหกลุมในสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหนวยงานภายในที่เก่ียวของ 
      4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนใหกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาและ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของ จัดทําโครงการรองรับ และรวบรวมไวใน
งานแผนปฏิบัติการประจําป 

      5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนชวยเหลือกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ/หรือสถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เก่ียวของดําเนินการตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําป 

      6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน  
5.2 การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป 
      1) วิเคราะหนโยบาย เปาหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําป เพ่ือใหเปนแนว

ทางการดําเนินงานของหนวยงาน 
      2) การกําหนดหลักเกณฑ และปฏิบัติตามเกณฑ งบประมาณ ของหนวยงานและ

สถานศึกษาโดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
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      3) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหนวยงานและเสนอแนะแนว
ทางการดําเนินงานใหสถานศึกษา 

      4) จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแผนบริหาร
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือจัดทําเอกสารแผน ฉบับรางเพ่ือเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 

      5) แจงผูเก่ียวของดําเนินการ 
      6) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา 
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งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือใหดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
การดําเนินการบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ตั้งแตกระบวนการสํารวจ ติดตามการเบิกจายงบประมาณรายจายทุกรายการ ทุก
โครงการการวิเคราะหความสําคัญ ความจําเปนในการใชจายงบประมาณโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณแจงผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 

4. คําจํากัดความ 
การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือ
การโอนเงินตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงบประมาณเดียวกันการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือจํานวนเงิน
ของรายการที่กําหนดไวภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาขอมูลการใชจายงบประมาณจากกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย และรายงาน

จากสถานศึกษา 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป 
5.3 วิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ตอเงื่อนไข

ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและตางแผนงานกัน หรือตางประเภทงบประมาณ เปน
เงินเหลือจาย 

5.4 กําหนดแนวทางและวิธีการการใชเงินเหลือจาย 
5.5 จัดสรรเงินเหลือจาย ตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด 
5.6 เสนอแนวทางและวิธีการใชเงินเหลือจาย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ตอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหความเห็นชอบ 
5.7 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ 
5.8 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและหนวยงานที่เก่ียวของ 
5.9 แจงกลุม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหนวยงานภายในที่เกี่ยวของจากการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณดําเนินการ  
5.10 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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 งานติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ  

1. งานติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
งานติดตามและรายงานผลการดํา เนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํา นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนแนวทางการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ 
3.2 แผนกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ 
3.3 การจัดทําเครื่องมือการติดตามการดําเนินงาน 
3.4 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปตามนโยบายและกลยุทธ 
3.5 การจัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี

4. คําจํากัดความ 
  การติดตาม  หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ดําเนินการเปนประจํา
หรือเปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิตที่เกิดข้ึนใชชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดานการจัดหา การ
จัดการและการนําทรัพยากรของโครงการมาใชวาเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนและกําหนดการ
หรือไม วัตถุประสงคของ 

การติดตาม คือ ตองการชี้ใหเห็นถึงสถานการณของโครงการใหเร็วท่ีสุดท่ีเทาที่จะเร็วได ใน
เรื่องเก่ียวกับการใชทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดจัดการ
แกไขปรับปรุงสถานการณตางๆ ของโครงการท่ีเปนไปทันทวงท ี

การรายงาน คือ การกําหนด ระบุรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบุคคลใน
หนวยงาน ซึ่งรายงานแตละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการนําเสนอที่แตกตางกันออกไป รายงานจึงเปน
สิ่งจําเปนและสําคัญในการบริหารงานและการที่จะเสนอการเขียนรายงานนั้นใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถแสดงออกมาไดอยางรวดเร็วนั้น ควรที่จะมีการวางแผนกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุด
ของแตละรายงานไวดวย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ สพฐ. 
      1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดนโยบาย กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาและสถานศึกษา รวมท้ังหนวยงานที่เก่ียวของ 

      2) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และแผนกํากับ ติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธและนโยบายของหนวยงานทุกระดับ เพ่ือกํากับ
ติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนฯ 
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      3) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใหมีความครอบคลุม 
ชัดเจนและสะดวกตอการติดตามและรายงานผลของผูเก่ียวของ  

      4) เสนอขอมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามตอผูมีอํานาจพิจารณา 
      5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา และจัดทําขอสรุปเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศกึษาและสาธารณชน 
5.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
      1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ

ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

      2) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูตรวจราชการสํานักงานจังหวัด ในสวนท่ี
เก่ียวของ 
กับกลุมนโยบายและแผน 

      3) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี

      4) วิเคราะหประเด็นขอเสนอแนะของผูตรวจราชการฯ เสนอผูมีอํานาจพิจารณา 
      5) แจงผูเก่ียวของใหนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
      6) การสรุปผลและรายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
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งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การวิเคราะหรายละเอียดนโยบายและกลยุทธ 
3.2 กรอบการประเมินผลการดําเนินงาน 

 3.3 เครื่องมือการประเมินผล  
3.4 การประสานแผนการประเมินผล 
3.5 การจัดทํารายงานผลการประเมินฯ 

4. คําจํากัดความ 
การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการ

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดข้ึน จึงเปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงาน/โครงการ  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1) ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดตามแผนกลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน       2) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
      3) ประสานผูเก่ียวของและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
      4) สรุปผลการประเมินและจัดทํ ารายงานเสนอตอคณะผูประเมินสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      5) แจงผูเก่ียวของนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
      6) รายงานผลการดําเนินงาน 
5.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      1) ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล ระยะครึ่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดทํา

รายงานผลพรอมขอเสนอแนะ 
      2) สรางแบบการประเมินแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      3) ประสานผูเก่ียวของและดําเนินการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
      4) สรุปผลการประเมิน เสนอฝายบริหารพิจารณา 

       5) รายงานผลการดําเนินงาน  
5.3 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1) ศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
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      2) สรางแบบประเมินแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 

      3) ประสานผูเก่ียวของและดําเนนิการประเมินผลแบบมีสวนรวม 
      4) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝายบริหารพิจารณา 
      5) รายงานผลการดําเนินงานตอผูเก่ียวของ 
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งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

1. งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหหนวยงานมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่สอดคลองกับความตองการของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใชกระบวนการและข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
3.2 การรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หมายถึง กระบวนการสําหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากร เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดวยการใชคน เทคนิคและขาวสาร ทั้งนี้โดยอาศัยองคความรูของ
ทฤษฎีองคการมาใชใหบรรลุเปาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต บริการ 
หรือความพึงพอใจ โดยกระบวนการดังกลาวประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนํา
และการประเมินผล 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการดําเนินงาน

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 ศึกษาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับรายงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
5.3 ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5.4 จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานใหเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.5 ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
5.6 เผยแพรระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลที่ไดทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษา สถานศึกษาและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
 
 




