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ค ำน ำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเดิมหมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเดิมมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   ก า หนดให้มีส านักงานเขตพ้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา   จ านวน 42 เขต  

ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับน้ีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน 
ซ่ึ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ห น่ึ ง ใ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  มี บ ท บ า ท  อ า น า จ ห น้ า ที่  ที่ ส า คั ญ                                                              
6 ประการซ่ึงเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดท านโยบาย
และ แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล การ
ปฏิบัติงาน การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกล้ม และโอนสถานศึกษา การศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง จาก
การวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท า คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม
นโยบายและแผนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ไว้ ณ โอกาสน้ี 

 

                                                            กลุ่มนโยบายและแผนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร 
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กลุ่มนโยบำยและแผน 
1. แนวคิด 

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป 
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ  มุ่งเ น้นผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ( Strategic Result Based 
Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB) 
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมี       ส่วนร่วม 
(Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการ
ด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

2.   วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.  วิสัยทัศน์ 

                         “ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน” 

         4.   พันธกิจ 
              1.   พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรร
มาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม             การบริหาร 

                 2.   เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
                 3.   ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

         5.   เป้ำหมำย 
1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา           
2. อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
4.  มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
5. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
6. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
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วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
8. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
9. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

พร้อมก้าวสู่สากล 
10. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะ            

ในศตวรรษที่ 21 
11. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 

   6 .  วัฒนธรรมองค์กร 

                        “บริการด้วยใจ” SERVICE MIND  

  7.   ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
  1. งานธุรการ 
           1.1 งานสารบรรณ 
           1.2 งานประสานงานและให้บริการ 
           1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
           1.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
  2. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
           2.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
           2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
           2.3 การจัดสรรงบประมาณ 
           2.4 งานบริงานงบประมาณ 
           2.5 งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 
  3. งานนโยบายและแผน 
           3.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
           3.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
           3.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
           3.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
           3.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา 
           3.6 งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
           4.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 
           4.2 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์(สพฐ./แผนปฏิบัติการประจ าปี 

   เขตพื้นที่การศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
           4.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน 
      เขตพื้นที่การศึกษา 
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หน้ำท่ีรับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน 
  
1. ก ากับดูแลงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน  
2. ก ากับดูแลงานวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ  

2.1 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
2.2 งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
    และสถานศึกษา  
2) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน                         

 2.3 งานจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                               
2.4 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี                                                                                 
2.5 งานบริหารงานงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                                                

            3. ก ากับดูแลงานนโยบายและแผน  
            4. ก ากับดูแลงานติดตามประเมินผลและรายงาน  
            5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
 
 

1. งำนนโยบำยและแผน 
 

                                 หน้ำที่รับผิดชอบงำนนโยบำยและแผน                                                                                                          
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท า นโยบาย จุดเน้น
และเป้าหมายการ จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการน าไปใช้ในการจัด  
การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน                                                          
            2. งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดท าแผนที่ตั้งการศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และ ค่านิยมองค์การ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงานโครงการ / และเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วน เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง                                                     
            3. งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงานโครงการ
ให้/งาน/ สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขต  พื้นที่
การศึกษาจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                   
            4. งานบริหารยุทธศาสตร์และการบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยค านึงถึงการ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด  

5. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา การจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 รวมถึงการด าเนินการขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา  

6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา สรุปผลการด าเนินงานบริหาร
จัดการโรงเรียน ขนาดเล็กในปีที่ผ่านมา ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล สพฐ. และ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 

 



 

8  

1. งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

       1.   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                1.1 วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา                         
                1.2 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย  การ
ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : 
SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดที่ต้อง 
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้นที่ท ากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                               
                 1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา               
                 1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อ
การก าหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา                                                                              
                  1.5 จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา  
                  1.6 เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 
 

 2. Flow Chart งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง                                                                                         
     3.1 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2554 และ พ.ศ.2555 – 2558                                                                   
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     3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)                                                                   
     3.3 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 - 2579                                                                            
     3.4 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
     3.5 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     3.6 แผนพัฒนาจังหวัด  
     3.7 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
     3.8 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
     3.9 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

2. งำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

          1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.2 ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ  
1.3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

            1.4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ม  ีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขต พื้นที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT  

1.5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.6 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 1.7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ  
           1.8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน  

1.9   ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
1.10 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
1.11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง  

                        1.12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินงาน 
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        2. Flow Chart การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

                           3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง                                                                              
                               3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                               3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552 - 2554 และ พ.ศ. 2555 - 2558  
                               3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
                               3.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)                                                                                                 
                               3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
                               3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
                               3.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
                               3.8 แผนพัฒนาจังหวัด  
                               3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
                               3.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                               3.11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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                                  4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา 
1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน

และคณะท างาน 
 

2 ศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

3 ระดมความคิดเห็นและความต้องกา ผู้มีส่วนได้เสีย 2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภาย  
ในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ 
และแผน การศึกษาและประเมินสถานภาพของ
เขตพื้นที่ และคณะท างาน การศึกษาใช้เทคนิค 
SWOT 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

5 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
ค่านิยมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

6 ก าหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

7 ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ
เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/ โครงการ 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

8 น าเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

10 น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอ
ความเห็นชอบต่อ อ.ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณา 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะท างาน 

 

12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตลอดทั้งปี กลุ่มนโยบายและกลุ่ม
นิเทศฯ 

 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ตลอดทั้งปี กลุ่มนโยบายและกลุ่ม
นิเทศฯ 
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3. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

                                                1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                   1.1 ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. 
สภาพแวดล้อม สพท. ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่                                   
                                   1.2 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ 1 เพื่อก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.           
ประจ าปี  
                                   1.3 น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร                                    
                                   1.4 แจ้งกลุ่ม/หน่วยด าเนินการจัดท า แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา
องค์กร               
                                   1.5 วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.    
                                   1.6 รวบรวมโครงการ เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  
                                   1.7 น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ 5)  
                                   1.8 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                                   1.9 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ  
                                  1.10 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท าแผน  
                                  1.11 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี  
                                  1.12 ติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ 
 
 

                     2.Flow Chart การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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                                           3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
                                   3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                   3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และ พ.ศ. 2555 - 2558                               
                                   3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)                                                  
                                   3.4 นโยบายรัฐบาลเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
                                   3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
                                   3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
                                   3.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
                                   3.8 แผนพัฒนาจังหวัด  
                                   3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
                                   3.10 รายงานการศึกษาการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                                   3.11 รายงานผลการด า เนินงานการจัดการศึกษาของส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                 4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ จุดเน้น 

สพฐ. สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวน และยืนยัน
กลยุทธ์ สพท. ผลการ ด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย 

5 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาร่างในข้อ1 เพื่อ
ก าหนดจุดเน้นและเป้าหมายของสพท.ประจ าปี 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 น าเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา 
ประจ าปีต่อทีมบริหารองค์กร 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ด าเนินการจัดท าแผนงาน 
โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและ เป้าหมาย
การพัฒนาองค์กร 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดท าร่าง 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

6 น าเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (การมีการ เสนอแนะ
แก้ไข กลับไปข้อ 5) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

7 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   
9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดท า 

แผนปฏิบัติการ 
ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 

และคณะท างาน 
 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 
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4. งำนบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

                                                      1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                       1.1 ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษาที่เก่ียวข้อง เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., แผนพัฒนาจังหวัดฯ  
                                       1.2 ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาภายในจังหวัด 
ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เช่น สพป. /สพม./กศน. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย,การศึกษาพิเศษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                       1.3 จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา และขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดท า แผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดระยะ 
4 ปีและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดประจ าปี เพื่อออกค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง  
                                      1.4 จัดประชุมคณะท า งานเพื่อจัดท า ทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด โดยการวิเคราะห์SWOT และ 
จัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
                                      1.5 แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา                จังหวัดประจ าปี  
                                      1.6 ประชุมคณะท า งานเพื่อจัดท า ร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา 
จังหวัดประจ าปีเสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 
                                      1.7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการและจัดท าเอกสารเผยแพร่หน่วยงาน 
ทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และจัดส่งให้สพฐ.  
                                      1.8 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
การศึกษา จังหวัดประจ าปีสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
                                      1.9 ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อ สพฐ.  และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา, หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณะชน 
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2. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 

 
                                  
                                                3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
                                       3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
                                       3.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และ พ.ศ. 2555 - 2558  
                                       3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
                                       3.4 นโยบายรัฐบาล เรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
                                       3.5 นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
                                       3.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
                                       3.7 แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
                                       3.8 แผนพัฒนาจังหวัด  
                                       3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
                                       3.10 รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
                                       3.11 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
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4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษาเอกสารและนโยบายการจัดการศึกษา ที่

เก่ียวข้อง 
2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 ส ารวจรายชื่อหน่วยงานทางการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ภายใน
จังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานทาง การศึกษา 
และขอความร่วมมือหน่วยงาน ทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรอกข้อมูลพร้อมส่งรายชื่อ
คณะกรรมการ อ านวยการและคณะท างานฯ เพื่อ
ออก ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าทิศทางการ จัด
การศึกษาของจังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

5 แจ้งทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดให้ 
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง
จัดท าโครงการ/กิจกรรมฯรวบรวมแผนงาน
โครงการ เพื่อจัดท าร่าง แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

6 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดและ และคณะท างาน 
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด ประจ าปี
เสนอคณะกรรมการอ านวยการ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและให้ความ เห็นชอบ 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

7 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการอ านวยการและจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ 

7 วัน   

8 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ  ราชการ
การศึกษาจังหวัดประจ าปีสู่การปฏิบัติ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน
และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  

 

9 ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานผล การ
ด าเนินงานต่อ สพฐ.และเผยแพร่ให้ หน่วยงาน
ทางการศึกษา,หน่วยงานที่ เก่ียวข้องและ
สาธารณชน สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษา
จัดท า แผนปฏิบัติการ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 
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5. งำนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยำยชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถำนศึกษำ 

 
                                    1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                        1.1 บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ  
                                        1.2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ของ
ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด  
                                        1.3 จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  
                                        1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็น  
                                        1.5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
                                        1.6 ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  
                                        1.7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                                        1.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

                2.Flow Chart งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียนและเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 
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                                          3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)  
                             3.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
                             3.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  
                             3.3 นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.  
                             3.4 แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

                                           4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ 
ต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ของประชากรวัยเรียน ภายในเขตพื้นที่ การศึกษา
และจังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

3 จัดท าแผนจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษาเพื่อเสนอขอความ เห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง ความ
คิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 

3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

6 ด าเนินการจัดตั้ง รวม เลิก ขยายชั้นเรียน เปลี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(ประกาศ) 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะท างาน 

 

7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 

ด าเนินงาน 
ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน

และคณะท างาน  
 

 
                                     5. แบบฟอร์มที่ใช้และตัวอย่าง แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                         5.1 กรณีเลิกสถานศึกษา  
                                             - แบบ ล.1 แบบค าขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                             - แบบ ล.2 แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา  
                                             - แบบ ล.3 แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
                                             - แบบ ล.4 บัตรแสดงความคิดเห็น  
                                         5.2 กรณีรวมสถานศึกษา  
                                            - แบบ ร.1 แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                            - แบบ ร.2 แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา 
                                            - แบบ ร.3 แบบแผนการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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6. งานบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

                                         1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                               1.1 สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา  
                               1.2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
                               1.3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลงมา)  
                               1.4 จัดท าร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
                               1.5. ประชุมจัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อก าหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
                               1.6 เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
                               1.7 สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                                1.8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

  2. Flow Char   งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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                                                         3. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)  
                 3.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 3.2. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. 

 
 
 

งำนวิเครำะห์งบประมำณ 
                                  
                                          หน้ำที่รับผิดชอบงำนวิเครำะห์งบประมำณ  
                                  1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
                                  2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  
                                     1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา  
                                     2) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน  
                                   3. งานจัดสรรงบประมาณ  
                                      1) การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอัตราจ้าง ดังน้ี 
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างพนักงานราชการ  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการครูสาขาขาดแคลนขั้นวิกฤต  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการคืนครูให้นักเรียน  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการนักการภารโรง  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการครูวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
                                          - ค่าตอบแทนอัตราจ้างรายการจ้างบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                       2) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน  
                                          - รายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                          - รายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  
                                          - รายการค่าอาหารนักเรียนพักนอน  
                                       3) รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระบบ e-budget และจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  
                                       4) การจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน รายการต่างๆ   
                                     4. งานบริหารงบประมาณ – การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
                                     5. งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 
 
                                           1. งำนวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 
                                          1.   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท(งบบุคลากร งบด าเนินงาน        งบ
ลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน)  
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ  
 1.3 ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ  
 1.4 น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท. พิจารณา ใช้ประกอบการด าเนินการ  
 1.5 กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้คณะกรรมการน าไปวิเคราะห์อีกครั้ง แล้วน าเสนอ ผอ.สพท.  
 1.6 จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
 1.7 เผยแพร่ผู้เก่ียวข้องเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
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 1.8. รายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และส า นักงานกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน 
                                            
                                          2. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

                                       

 
                                               
 
                                        3. ระเบียบ/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
       3.1 ระเบียบงานสารบรรณส านักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม  
       3.2 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
       3.3 ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไปยังคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 
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4.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที่ ขั้นตอน จ านวนวัน 
1 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 7 
3 ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทแล้วแต่กรณี 1-3 
4 น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท. พิจารณา 1 
5 กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้น าไปกลั่นกรองใหม่ 5-7 
6 จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 15 
7 เผยแพร่ผู้เก่ียวข้อง ตลอดปี 
8 รายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 

 
                                    5. แบบฟอร์มที่ใช้  
                                       5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
                                       5.2 ระเบียบวาระการประชุม  
                                       5.3 รายงานการประชุม  
                                       5.4 เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 

                                          2.งำนกำรจัดตั้งและเสนอของบประมำณ 

                                      1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                  1.1 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับและแนวทางการจัดตั้งและของบประมาณที่กลุ่มก าหนด  
                  1.2 ส ารวจความต้องการขาดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด (ความต้องการและขาดแคลนงบประมาณ ด้านงบลงทุน ค่า
ครุภ  ัณฑ  ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา)  
                  1.3 รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเสนอน ามาจัดหมวดหมู่ (ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ห้องน้า 
- ห้องส้วม บ้านพักครูสนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน)  
                   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า – ประปา ครุภัณฑ  ์เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบ และจัดท าข้อมูล ความ
ขาดแคลนเทียบเกณฑ์ความขาดแคลนตามที่ สพฐ. ก าหนด  
                   1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ตามที่ สพฐ. ก าหนด)  
                   1.6 จัดประชุมพิจารณา และเรียงล าดับตามความจ าเป็นขาดแคลน  
                   1.7 รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อ สพฐ. 
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                                                      2. Flow Chart งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

 
 3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้าง 

1.1 นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน  
                                                  1.2 กรอบวงเงินงบประมาณ  

 1.3 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  
                                                           

4. หลักฐานอ้างอิง  
                                 -  เอกสารการจัดท างบประมาณของของ สพฐ. / ส านักงบประมาณ                                                           
                                   

5. ระยะเวลา   
-   ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค.-พ.ย.) 
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                                                     3. งำนกำรจัดสรรงบประมำณ  
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

                   1. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร  
                      1.1 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร  

งบประมาณในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  
1.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียนในระบบโปรแกรม DMC 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. 

                        1.3 ข้อมูลความต้องการและความขาดแคลนของโรงเรียนสังกัดที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
                                          2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานจัดสรรงบประมาณ  

                                2.1 ชุดจัดเตรียมข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล /รวบรวมข้อมูลทั้งหมด)  
                                2.2 ชุดพิจารณาจัดสรร (องค์ประกอบตามที่ สพฐ.ก าหนด)  

              3. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน  
            4. เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือ  

                                                       5. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท าโครงการรองรับ 
                                                             6. รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 

                     2. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
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          3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
                  3.1 นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน  
                  3.2 กรอบวงเงินงบประมาณ  
                  3.3 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 
                                                        4. หลักฐานอ้างอิง  
                 -  เอกสารการจัดท างบประมาณ   สพฐ. / ส านักงบประมาณ                                                                      
                                                        5. ระยะเวลา  
                 -  ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค. -พ.ย.) 

 
 

                                            4.งำนบริหำรงบประมำณ และขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
  1. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

                              1.1 รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินแล 
สินทรัพย์ และรายงานจาก สถานศึกษา  

                            1.2 วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายใน 
แผนงานเดียวกัน เป็นเงิน เหลือจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

                            1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณประจ าปี เพื่อก าหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
                                            1.4 จัดท ารายละเอียดเพื่อเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
                                            1.5 เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติ  
                                            1.6 แจ้งกลุ่มหรือสถานศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป  
                                            1.7 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                                            1.8 . ตดิตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

                                 2. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
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                                                        3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลัก  
                                         3.1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน 
                                         3.2 กรอบวงเงินงบประมาณ  
                                         3.3 แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  
                                                         4. หลักฐานอ้างอิง  
                                         -  เอกสารการจัดท างบประมาณ   สพฐ. / ส านักงบประมาณ  
                         5. ระยะเวลา  
                                         -   ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค. -พ.ย.) 
              6. ระยะเวลาการปฏิบัติ  
                                          -   2 สัปดาห์ 
                                                          7. แบบฟอร์มที่ใช้  
                                          - บันทึกข้อความ  
                                          - แบบ ง.241   
                                          - แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

5. งำนระดมทรัพยำกรจำกองค์กรภำยนอก 
                      
                                 1. ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ  

                                       1.1 ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน ของสถานศึกษาช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  
                                       1.2 วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อน ในการรายงานงบประมาณ       
ที่ได้รับจาก หน่วยงานต้นสังกัด   

   1.3 ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนๆ ส าหรับ 
สถานศึกษา  

   1.4 ผู้มีอ านาจพิจารณา หากไม่เห็นชอบให้กลับไปวิเคราะห์ (ข้อ 2 ใหม่)  
   1.5 หากเห็นชอบ ให้แจ้งผู้เก่ียวข้อง/โรงเรียน  
   1.6 ติดตามประเมินผลและรายงาน  
   1.7 จัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
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                                                2.Flow Chart งานระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก 
 

 
3. ระเบียบ กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
    3.1 นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    3.2 กรอบวงเงินงบประมาณ  
    3.3. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี  

                                                4. หลักฐานอ้างอิง  
    เอกสารการจัดท างบประมาณของ สพฐ. / ส านักงบประมาณ  
5. ระยะเวลา  
    ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค. - พ.ย.) 
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3.งำนติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
 
 

1. งำนติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร  
    
 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

                     1.1 รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ  
         1.2 วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
         1.3 แจ้งผู้เก่ียวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ  
         1.4 ประสานแผนการติดตาม ก ากับ นิเทศและตรวจราชการ  
         1.5 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบตรวจราชการ  
         1.6 จัดท ารายงาน / น า เสนอการตรวจราชการ  
 
                                        2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
         2.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
         2.2 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
         2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
         2.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548  
         2.5 นโยบายการตรวจราชการ  
         2.6 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
         2.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 
 

  3.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 
รับนโยบายการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
แจ้งผู้เก่ียวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม , กรกฎาคม 
จัดท ารายงาน / น าเสนอการตรวจราชการ มีนาคม , สิงหาคม 

 
   4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง  
                 - แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ประจ า ปีงบประมาณ 
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  5. Flow Chart งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
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                                   2. กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ สพฐ.  
      
                       1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.1. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์สพฐ.  
1.2 ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์สพฐ.  
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
1.4 แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์สพฐ.  
1.5. ประชุมชี้แจงและท า ความเข้าใจตามแผนการติดตาม  
1.6 ประสาน ก ากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการด า เนินงานตามกลยุทธ์สพฐ.  

                                    1.7 ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลตามแบบติดตาม  
1.8 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจากสพฐ.  
1.9 รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.  
1.10. ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

และกลยุทธ์สพฐ.  
 
                    2. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
2.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2.2 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
2.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2.4 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

                                    2.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 
 
                    3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ เมษายน 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ เมษายน 
ประชุมชี้แจง และท าความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. พฤษภาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม พฤษภาคม 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการด าเนินงาน / จัดท ารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 

 
4. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง  
     - แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 
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5. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การติดตามประเมินและรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ สพฐ. 
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3. งำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

                                                     
                                                                1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                 1.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
นโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของเขตพื้นที่  
                 1.2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน  
                 1.3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน  
                           - รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
                           - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                           - ระบุปัญหาและความต้องการ  
                           - ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ  
                           - ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการท างาน  
                   1.4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน  
                           - เชื่อมโยงการท างานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน)  
                           - การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
                           - จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)  
                           - ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน  
                           - การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                     1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่  
                     1.6 การเผยแพร่ผลการ   ด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที่  
 
                                                            2. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
                                                    2.1 นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ  
                                                    2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                                                     2.3. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                                                     2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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                                                            3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือปฏิทิน การปฏิบัติงาน  
 
ล าดับที รายละเอียด เวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพผลการด าเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และ นวัตกรรม ใน
การติดตามประเมินผลและรายงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน  
3.1 รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ  
3.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน และ 
ภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3.3 ระบุปัญหาและความต้องการ  
3.4 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา และ 
ตอบสนองความต้องการ  
3.5 ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการด าเนินงาน 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การด าเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน  
4.1เชื่อมโยงการทางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูล
สารสนเทศ, บุคคล,แผนงาน)  
4.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  
4.3 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)  
4.4 ก าหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม ประเมินผล
และรายงาน  
4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นที 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
6 การเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีของเขตพื้นท 1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
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                      4. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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                                                       4.งำนธุรกำร 
 
 
                                      หน้ำที่รับผิดชอบ งำนธุรกำร  
 
       1. งานสารบรรณ .  
           - งานสารบรรณภายนอกระบบ  
           - งานสารบรรณภายในระบบ Smart Office ,Smart Area  
      2. งานประสานงานและให้บริการ  
      3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน  
      4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 
                     ขัน้ตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนงำนธุรกำร  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน        
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                             2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ  
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                             3. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน  
                             4. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษาใน 
งานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน  
                             5. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้ครู บุคลากร 
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  
                             6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน  
                                             ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
                               การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็วและมีประสิทธิภากฎหมาย/
ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
                            1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
                            2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517  
                            3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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                                         1. งำนสำรบรรณ  
                                                  
                                                        1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                             1.1 น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ  
                                             1.2 รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ Smart Office และระบบ Smart Area กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
                                             1.3. ตรวจสอบการรับ - ส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผนและควบคุมการ
ส่งหนังสือ ราชการจากกลุ่มนโยบายและแผนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                                 4. ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
ของส านักงาน เขตพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน  
                                                5. สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

                   2.(Flow Chart) งานสารบรรณ 
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3.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
3.1  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
3.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม 
3.4  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
3.5  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
3.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
3.7  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
3.8   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 

                                       2. งำนประสำนงำนและบริกำร 
                                                
                                                  1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                                            2.1 ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและ
สถานศึกษา ในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน  
                                            2.2 ช่วยอ านวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อเทคโนโลยีภายในส านักงาน ท าให้ระบบมี
ประสิทธิภาพ  
                                           2.3 ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบายและ
แผนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ  
                                           2.4 สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

                   2.(Flow Chart) งานประสานและบริการ 
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3.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 

3.1  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
3.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม 
3.4  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
3.5  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
3.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
3.7  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
3.8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 

 

                                      3. งำนจัดกำรประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน  
                                              
                                                 1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
                                   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     
                                   1.2 จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
                                   1.3 เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน  
                                   1.4. จัดประชุมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
                                   1.5. สรุปและจัดท ารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
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               2.(Flow Chart) งานประสานและบริการ 

 
3.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

 
3.1  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
3.2  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม 
3.4  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 
3.5  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
3.6  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
3.7  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
3.8   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527 

                                     4. งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน  
                                             
                                                              1.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
                                         3.1 ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  
                                         3.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  
                                         3.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้  
                                         3.4 สรุปและรายงานผล 
 
 
\ 
 
 



 

40  

                        2.(Flow Chart) งานประสานและบริการ 

 
3.เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

- คู่มือการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ.ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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