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คํานํา 
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ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มขึ้น 
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บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา                  

ขัน้พื้นฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้ใน
การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คือ                
งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้ 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
 



ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

 ๑.๑) งานสารบรรณ 
๑) นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

รับ-ส่ง หนังสือราชการ 
๒) รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทกและพัฒนากํากับดูแลการ 

รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filing กลุ่มงานนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบโดย 
- รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทางระบบ e-filing 
- เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  
- เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ  
- เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง  
- ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม 
๓) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผนและ 

ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระบบงานสาร บรรณของสํานักงานเขตพ้ืนที่และข้อมูลสาสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 
๑.๒ งานประสานงานและให้บริการ 

๑) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 

๒) ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในสํานักงานทําให้ 
ระบบมีประสิทธิภาพ 

๓) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ 
กลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ 

๔) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ  
๑.๓ งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 

๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ              
ที่เก่ียวข้อง 

๒) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง    
๓) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
๔) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
๕) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๑.๔ งานจัดการความรู้ภายในกลุ่ม 
๑) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
๒) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  
๓) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้  
๔) สรุปและรายงานผล 
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2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
  2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งชาติ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ
จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
   2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
   3) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
   4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
  2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) กําหนดคุณลักษณะเพพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
  2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
  3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
  4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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3. งานนโยบายและแผน  

3.๑ งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕) จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท 

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน 

6) เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมาย 
การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา 
๘) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

3.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
๓) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิคของ 
School Mapping 

๔) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ๕) กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/
โครงการ 

๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

๘) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ๙) 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
3.๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/ 
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด  
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน  
๗) ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
๘) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

4.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๑) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒) ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการศึกษา 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี 
๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่ม 

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
๕) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

3.๕, งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียน 

พิเศษและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส 

การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา เสนอขอ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา ตามระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
๕) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน  

3.๖ งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑) สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา 
๒) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ. และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) 
๔) จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๕) ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเป็นกรอบ

ทิศทาง การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
๖) นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด 
๗) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
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8) สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

9) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
 4.๑ งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่มหรือ หน่วยงานภายใน               
ทุกแห่ง สํารวจและรายงานข้อมูล 

๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๓) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งาน/โครงการ 

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลิตหลักของหน่วยงานและงบประมาณรายจ่ายของ 
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณา                
ไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไปเสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง แก้ไข แล้วนําเสนอ 
ผู้อํานวยการ พิจาณาใหม ่

๕) จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
5) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
4.๒ งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

๓.๒.๑ การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจําปีและในกรณีเร่งด่วน ของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 

๒) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้ง 

งบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมายและ 

ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๕) จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
6) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้ง 

งบประมาณ 
๗) ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
๘) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓.๒.๒ การประสานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจาก

หน่วยงานอื่น 
          ๑) ประสานงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

สําหรับ การดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
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           ๒) วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาเสนอๆเพ่ือมิให้มีความ
ซ้ําซ้อนใน รายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

          ๓) เสนอผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการ
ขอรับการ สนับสนุน 

          ๔) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บั งคับบัญชาให้
สถานศึกษารับทราบ เพ่ือดําเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป 

          ๕) รวบรวมข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถานศึกษาที่
ระดม ทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

4.๓ งานจัดสรรงบประมาณ  
๓.๓.๑ การจัดสรรงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         ๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
         ๒) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตาม

กรอบวงเงิน งบประมาณ และเกณฑ์ที่กําหนด 
         ๓) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่ม 

และหรือ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
         ๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ

สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการรองรับรวบรวมไว้ในงานแผนปฏิบัติการประจําปี 
        ๕) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มและหรือ

สถานศึกษารวมทั้ง หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 
         ๖) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 
 ๓.๓.๒ การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
          ๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปี 

เพ่ือให้เป็น แนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 
          ๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของหน่วยงาน

และ สถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
          ๓) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ

เสนอแนะแนว ทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา 
          ๔) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

แผนบริหาร งบประมาณและแผนปฏิบัติ เพ่ือจัดทําเอกสารแผน พบับร่างเพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการ จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ 

๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 5) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้ง
ในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา 

4.๔ งานบริหารงบประมาณ (การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) 
๑) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

และ รายงานจากสถานศึกษา 
๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประจําป ี
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๓) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล 
ต่อเงื่อนไข ความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกันหรือต่างประเภทงบประมาณ
เป็นเงินเหลือจ่าย 

๔) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย  
๕) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
๖) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน

เปลี่ยนแปลง งบประมาณต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
๗) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

อนุมัต ิ
8) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจาก

การ เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

5. งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
5.๑ งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔.๑.๑ การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือ
กํากับ ติดตามเร่งรัดให้มีการดําเนินงานตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผน 

๓) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความ
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง 

๔) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual 

Report) ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ 
สาธารณชน 

๔.๑.๒ การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการ
ตรวจ ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี 
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๒) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
นโยบายและแผน 

๓) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

๔) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา 

๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
5) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5.๒ งานประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

๔.๒.๑ ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ 

๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน 
๔) สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะผู้ประเมินสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน  

๔.๒.๒ ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล

พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ๒) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไป

พัฒนางานองค์กร 
๓) สรุปผลการดําเนินงาน 

 ๔.๒.๓ ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  
๒) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ  
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  
๔) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
๕) รายงานผลการประเมิน  

5.๓ งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงาน
การ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับรายงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน  

๓) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงานให้ 

เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
๕) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
๖) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและ

ส่งเสริมให้ นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ตารางวิเคราะห์งาน 
“ กลุ่มนโยบายและแผน ” 

 
 
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. งานธุรการ  

๑.๑) งานสารบรรณ 
 

 
๑) นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน การปฏิบัติงานรับ-ส่ง 
หนังสือราชการ 
๒) รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนา | กํากับดูแลการรับ-
ส่งหนังสือด้วยระบบ e-filingกลุ่มงานนโยบาย และแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดย 
         - รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ส่งทาง ระบบ e-filing 
         - เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ 
         - เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสาร ประกอบ 
         - เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
         - ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม 
 ๓) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบาย และแผนและ
ควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและ แผน ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับระบบงาน
สารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนที่และข้อมูลสาสนเทศ 
ของกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มอํานวยการ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 

 



บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๒ งานประสานงาน
และให้บริการ 

๑) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 
๒) ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายใน สํานักงานทําให้
ระบบมีประสิทธิภาพ 
๓) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาประชาชนทั่วไปทราบ 
๔) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการ 
ให้บริการ 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มอํานวยการ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 

 ๑.๓ งานจัดการ
ประชุมภายในกลุ่ม 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และ - กลุ่มนโยบายและแผน 
ภายในกลุ่ม ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้าน อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
๓) เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาแจ้งต่อบุคลากรภายในกลุ่มนโยบาย และแผน 
๔) จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจ้งในที่ประชุมกลุ่ม นโยบายและแผน 
๕) สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มอํานวยการ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 

 ๑.๔ งานจัดการความรู้
ภายในกลุ่ม 

๑) การศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
๒) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการ ปฏิบัติงาน 
๓) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ 
๔) สรุปและรายงานผล 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

 
 
 
 

12 



 
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 

ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 งานจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- สถานศึกษา 

   2.2 งานจัดทําข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
3) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

- กลุม่นโยบายและแผน 
-  ทุกกลุ่มใน สพป. 
-  สถานศึกษา 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 

ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  2.3 งานพัฒนา
นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) กําหนดคุณลักษณะเพพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 2.4 งานประสาน
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 
    
   
    
      14 



  บทบาท/ภารกิจ/
หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) จัดทํานโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและความต้องการ
ท้องถิ่น 

 3. งานนโยบายและแผน  
3.๑ งานวิเคราะห์และ 
พัฒนานโยบายทาง
การศึกษา 

1) วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา๓) 
วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ เขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขต พื้นที่การศึกษา 
๕) จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบท
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ สู่สาธารณชน 
6) เสนอ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบายจุดเน้นและเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัด การศึกษา 
8) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.๒ งานจัดทําแผนพัฒนา 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒) ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการดําเนินงาน 
๓) วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่ การศึกษา เพ่ือจัดทําแผนที่ตั้ง
การศึกษาโดยใช้เทคนิคของ School Mapping 
๔) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์การของเขต พ้ืนที่การศึกษา 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕) กําหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖) กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมายและกรอบ แผนงาน/
โครงการ 
๗) นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
๘) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่าง ทั่วถึง 
9)สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.๓ งานจัดทําแผนปฏิบัติ 
การประจําปี 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับ - กลุ่มนโยบายและ
แผน จัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ทุกกลุ่ม ใน สพป. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อปรับ แผนงาน/งาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปี 
๕) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 
๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน 
 
 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  ๗) ดําเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8) สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ของสถานศึกษา 
9) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

3.๔ งานบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๑) ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาคในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒) ร่วมจัดทําแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการ
ศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี 
๓) จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
๔) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดสู่การปฏิบัติ 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และ
จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.๕ งานจัดตั้ง รวม เลิก 
ขยายชั้นเรียน เปิดห้องเรียน
พิเศษและโอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม เลิกเปิดห้องเรียน
พิเศษ และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
จังหวัด 
๓) จัดทําแผนจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษา เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๔) ดําเนินการจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอน สถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง 
๕) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และ
จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อ) 

3.๖ งานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปี - กลุ่มนโยบาย
และแผน ที่ผ่านมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบายสพฐ.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา 
๑.๔ จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนด เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๑.๗ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อย่างทั่วถึง 
๑.๘ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ค) วิเคราะห์ การจัดตั้ง 
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ของสถานศึกษาและแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ   
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณและผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแผน 

4. งานวิเคราะห์
งบประมาณ 
4.๑ งานวิเคราะห์ 
งบประมาณรายจ่าย 
 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษา กลุ่มหรือ หน่วยงานภายในทุก
แห่งสํารวจและรายงานข้อมูล 
๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
๓) คณะกรรมการ ประชุมดําเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/งานโครงการ 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย แผนงาน/งาน/โครงการที่ส่งผลิตหลัก ของหน่วยงานและ
งบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาและ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นําเสนอผู้อํานวยการฯพิจารณา กรณีพิจารณาไม่
เห็นชอบเอกสารรายงาน มอบเจ้าหน้าที่นํากลับไป เสนอคณะกรรมการ ปรับปรุง 
แก้ไข แล้วนําเสนอผู้อํานวยการ พิจาณาใหม่ 
๕) จัดทาํรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย/เผยแพร่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
๖) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 

ประกาศ ศธ. 
งาน/เรื่อง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 
 4.๒ งานจัดตั้งและเสนอ  

ของบประมาณ 
     4.๒.๑ การจัดตั้งและ
เสนอของบประมาณ
ประจําปีและในกรณีเร่งด่วน 
ของสํานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดําเนินการ 
๒) สถานศึกษา จัดทําคําของบประมาณ เสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
๓) คณะกรรมการจัดทําและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความ เหมาะสมการ
จัดตั้งงบประมาณและหรือของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกําหนดเป้าหมาย และ
ผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๕) จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
๖) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอ จัดตั้ง
งบประมาณ 
๗) ดําเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการ 
๘) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  4.๓ งานจัดสรรงบประมาณ 
4.3.๑ การจัดสรร 
งบประมาณให้แก่สํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 
แผน ๒) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณตามกรอบ
วงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กําหนด 
๓) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มและหรือ
สถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 
๔) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สนับสนุนให้กลุ่มและหรือ สถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการรองรับรวบรวมไว้ ในงานแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
๕) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มและหรือ สถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามโครงการ ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
6) ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 4.3.๒ การจัดทําแผนการ    
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 

๑) วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย ผลผลิตของแผนงบประมาณประจําปี - กลุ่ม
นโยบายและแผน เพ่ือให้เป็นแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน 
๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ และปฏิบัติตามเกณฑ์ งบประมาณของ - โรงเรียนใน
สังกัด หน่วยงานและสถานศึกษา โดยยึดผลผลิตของแผนงบประมาณ 
๓) การกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงานและ เสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงานให้สถานศึกษา 
๔) จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แผน
บริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ เพ่ือจัดทําเอกสารแผน พบับร่าง เพ่ือเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความ เห็นชอบ 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ 
๖) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลทั้งในระดับหน่วยงานและ สถานศึกษา 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.๔ งานบริหารงบประมาณ 
(การโอนและเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ) 
 

๑) ศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและ   สินทรัพย์ 
และรายงานจากสถานศึกษา 
๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลง - โรงเรียนในสังกัด 
งบประมาณประจําปี 
๓) วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อ
เงื่อนไขความสําเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงาน | กันหรือ
ต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย 
๔) กําหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย 
๕) จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

  ๖) เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอน เปลี่ยนแปลง
งบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความ เห็นชอบ 
๗) เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา อนุมัติ
๘) รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9) แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จากการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดําเนินการ 
๑๐) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ตรวจสอบ ติดตามประเมิน
และ รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

5. งานติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล 
5.๑ งานติดตามและรายงาน
ผล การดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     5.๑.๑ การติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดทําแผน กํากับ ติดตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา และแผนกํากับติดตาม การติดตามงานตามกลยุทธ์และ นโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือกํากับติดตามเร่งรัดให้มีการ ดําเนินงานตามที่ได้กําหนดไว้
ในแผน 
๓) จัดทําเครื่องมือกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานให้มีความ 
ครอบคลุม ชัดเจนและสะดวกต่อการติดตามและรายงานของผู้เกี่ยวข้อง 
๔) เสนอข้อมูลการดําเนินงานตามแผนกํากับติดตามต่อผู้มีอํานาจพิจารณา 
๕) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานประจําปี (Annual Report) 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และจัดทําข้อสรุปเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและสาธารณชน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

        5.๑.๒ การติดตามและ 
รายงานการตรวจราชการตาม 
นโยบายการตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและการ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ของผู้ ตรวจราชการสํ านั ก 
นายกรัฐมนตรี 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบาย การตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณา การของผู้ตรวจ
ราชการสํานักงานนายกรัฐมนตรี 
๒) การประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศและตรวจราชการสํานักงาน                     
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานจังหวัด 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน 
๓) จัดทํารายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
๔) วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เสนอผู้มีอํานาจ พิจารณา 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
๖) การสรุปผลและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- โรงเรียนในสังกัด 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5.๒ งานประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามนโยบายและ 
กลยุทธ์ของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
        5.๒.๑ ประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ 
สํ านั ก งานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดตามกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๒) ศึกษา ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมนิผลการดําเนินงาน 
๔ )  ส รุ ปผลการประ เมิ นและจั ดทํ า ร าย ง าน เสนอต่ อคณะผู้ ป ร ะ เมิ น                            
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕) แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนางาน 
6) สรุปผลการดําเนินงาน 

- กลุ่มนโยบายและแผน  
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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 บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

          5 .๒.๒ ประเมินผล 
แผน พัฒนากา รศึ กษ าขั้ น 
พ้ืนฐานของสํ านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  

 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลงานระยะครึ่งแผนและจัดทํารายงานผล พร้อม
ข้อเสนอแนะ 
๒) ประเมินผลงานระยะสิ้นสุดแผนและจัดทํารายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําไปพัฒนา 
งานองค์กร 
๓) สรุปผลการดําเนินงาน 

 

         5 .๒ .๓  ประ เมิ นผล
แผนปฏิบัติการประจําปีของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
๒) สร้างแบบประเมินแผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 
๓) ประสานผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
๔) สรุปผลการประเมินผล เสนอฝ่ายบริหารพิจารณา 
๕) รายงานผลการประเมิน 

 

 5.๓ งานพัฒนาระบบการ
ติ ด ต าม  ปร ะ เมิ น ผลและ 
รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๑) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและการรายงานการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒) ศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
๓) ศึกษาระบบการติดตามประเมินและรายงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔) จัดทํากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินและรายงาน ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
๕) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๖) เผยแพร่ระบบการติดตามประเมินผลและรายงานที่ได้จากการวิจัยและ ส่งเสริม
ให้นําไปใช้ ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
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๑. งานสารบรรณ 
 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ -ส่งหนังสือ
ราชการ 

๑.๒ รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ -ส่งหนังสือ
ด้วย ระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

๑) รับงานจากกลุ่มอํานวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filing 
๒) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ  
๓) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทําหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
๔) เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
๕) ผู้มีอํานาจพิจารณาลงนาม  

๑.๓ ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซด์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ 
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

๑.๔ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน 

๑.๕ สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานธุรการ 
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๒. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสาร 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

 

รับ-ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กําหนดโดย
จัดทําและพัฒนากํากับดูแลการรับ - ส่ง หนังสือ
ด้วยระบบ Efiling กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

 

 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ใน 
กลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งหนังสือ 
ราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 

ออกและและพัฒนา
ระบบงานฯ 

 

  
สรุปและประเมินผลการใช้

ระบบ 
การรับ - ส่ง หนังสือ 

 

รับงานจากกลุ่มอํานวยการและ 
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง 

ระบบ e-filing 
 

 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง / ผู้มีอํานาจลงนาม 

 
 

เสนอ ผอ.กลุ่ม มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

  
ระบบ e-filing 

 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทํา
หนังสือ 

รายการหรือเอกสารประกอบ 
  

ระบบ e-filing 
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๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
           - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๔.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๔.๒ พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
4.๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔.๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  
4.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
4.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการขาวสารของทางราชการ(พบับที่ ๒)  
4.๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕  
4.๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (พบับที่ ๒) 
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๒. งานประสานงานและให้บริการ 
๑. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ในสํานักงาน และงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงาน และ
สถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวของกับการบริหารงานของกลุ่ม 

๑.๒ ชวยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสํานักงาน ทําให้ ระบบ                       
มีประสิทธิภาพ 

๑.๓ ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุ่ม นโยบายและ
แผนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 

๑.๔ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
 

๒. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสํานักงาน  
และงาน ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยงานและ สถานศึกษาในงานธุรการ
ที่เก่ียวของกับการ 

บริหารงานของกลุ่มงาน 
 

 ช่วยอํานวยความสะดวกงานระบบการเชื่อมต่อเทคโนโลยีภายในสํานักงาน 
 

ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพรขอมูลขาวสาร                            
และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ 
 

 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิงระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการพ.ศ. ๒๕๒๙ 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ(พบับที่ ๒)     

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ.๒๕๒๕ 
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ขาวราชการ(พบับที่ ๒)                   

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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๓. งานจดัการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และข้อมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๑.๒ จัดรวบรวมขอมูลข่าวสารทางดานนโยบายและแผน ข้อมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๑.๓ เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาและแจงต่อเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มนโยบายและแผน  
๑.๔ จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแจงในที่ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  
๑.๕ สรุปและจัดทํารายงานผลการประชุม แจงผู้เกี่ยวของทราบ 

2.. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิ เคราะห์ ข้อมูลขาวสาร
ทางด้านนโยบายและแผน และ
ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบาย             
และแผน ขอมูลดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

จัดประชุมและจัดทํารายละเอียดฯ 
 

 เสนอผู้บังคับบัญชา 
 

สรุปและจัดทํารายงานผลการ
ประชุมแจ้งผู้เกี่ยวของทราบ 
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๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๕๙ 
๒. พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙  
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (พบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๓๓ 
๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.๒๕๒๕  
๘. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ(พบับที่ ๒)                        

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
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4. งานจัดการความรูภ้ายในกลุ่มนโยบายและแผน 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ  
๑.๒ การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  
๑.๓ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้  
๑.๔ สรุปและรายงานผล 
 

2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

คู่มือการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 
  
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวกับ
งานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

รวบรวม / กลั่นกรอง / จัดเก็บ 
 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / เผยแพร่ 
 
 

 

สรุปและ รายงานผล  
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1. งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 1.3 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.4 ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแผน
ที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็น 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 

จัดทําแผนพัฒนา 
เทคโนโลยรฯ 

 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
4.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.4 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลาและเง่ือนไข 
 1.2 จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
 1.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
 1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
  

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบข้อมูล 
 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

ออกแบบวิธีการ
นําเสนอ 

 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 กําหนดคุณลักษณะเพพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
  
 
 
 

วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรฯ 

กําหนดคุณลักษณะฯ 
 

การใช้และบํารุงรักษา 
 

พัฒนานวัตกรรมฯ 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
1.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
1.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี

ระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
  
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้าน
การจัดระบบเครือข่ายฯ 

พัฒนารูปแบบเครือข่ายฯ 
 

จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง 
 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบและ
จัดทําคู่มือการใช้งาน 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
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๑. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติกระทรวงศึกษาธิการ สํา นักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา 
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็น 

ประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและ 

ความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนําไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน 
1.6 นําเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ  
1.7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
1.8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.9 เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัดการศึกษา  
1.10 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. งานนโยบายและแผน 
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๒. Flow Chart การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ศึกษา  วิ เ คราะห์ทิ ศทาง  ยุ ทธศาสตร์ ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผลการดําเนินงาน 
รายงานการศึกษา วิจัยที่ผ่านมาในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลภาพรวมของ สพท. 
 

  จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
 

 

   เผยแพร่ต่อสาธารณชน และสนับสนุนการนโยบายนําไปใช้ 
 

เสนอคณะกรรมการยกร่างนโยบาย
จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อพิจารณา 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบับที่ ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ระดับชาติ            
ระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษาผลการดําเนินงานหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนา
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

3 วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
และแผน สถานศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 จัดทํานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน 

๒ สัปดาห์ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด 
การศึกษาต่อคณะกรรมการยกร่างฯ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 ปรับร่างนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณา นโยบาย 
จุด เน้นและเป้ าหมายการจัดการศึกษาของ สํ านั ก งาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9  เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนับสนุนนํานโยบายไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

๒ สัปดาห์ 
กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 
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๒. งานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๒ ศึกษารายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา/ ข้อมูลสารสนเทศ  
๑.๓ ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
๑.๔ วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ เขต

พ้ืนที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT 
๑.๕ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๖ กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑.๗ กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน/โครงการ 
๑.๘ นําเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนา การ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 
๑.๑๐ นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๑๑ เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

อย่างทั่วถึง 
๑.๑๒ สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๑.๑๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

ทบทวนภารกิจศึกษาข้อมูลสารสนเทศ/ ผลการ
ดําเนินงาน/ สํารวจความต้องการและ ระดมความ

คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
 

   วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของ สพท. 
 
 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

เสนอคณะกรรมการยกแผนพัฒนา 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
        ผลการดําเนินงาน 
 

นําเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา 
 

เห็นชอบ 

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและกรอบแผนงาน/โครงการ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
๓.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
๓.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบับที่ ๑๒  
๓.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑)  
๓.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
๓.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
๓.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ๓.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
๓.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๓.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
1 เดือน 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

2 ศึกษารายงานผลการดํ า เนิน งานที่ ผ่ านมา/ข้ อมู ล
สารสนเทศ 

1 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 

 

3 ระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

4 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ประเมินสถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ เทคนิค 
SWOT 

1 สัปดาห์ กลุม่นโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

5 กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 กําหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จเป้าหมาย และ
กรอบแผนงาน/ โครงการ 

กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 นําเสนอร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนและ ขั้นพ้ืนฐาน 
 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

9 ปรับร่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

1 สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ 

 

44 



     
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

11 เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานต่อ
สาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

๒ สัปดาห์ กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

12 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตลอดปี 
กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 

 

13 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และกลุ่มนิเทศฯ 
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๓. งานจดัทําแผนปฏิบัตกิารประจําปี 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ 
๑.๒ แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ ๑ เพ่ือกําหนดจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 

ประจําปี  
๑.๓ นําเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาประจําปีต่อทีมบริหารองค์กร 
๑.๔ แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมาย การ

พัฒนาองค์กร 
๑.๕ วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท.  
๑.๖ รวบรวมโครงการ เพื่อจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประจําปี  
๑.๗ นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ (กรณีมีการเสนอแนะแก้ไข กลับไปข้อ ๕)  
๑.๘ จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี  
๑.9 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ  
๑.๑๐ สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทําแผน  
๑.๑๑ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี  
๑.๑๒ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 



 
๒. Flow Chart งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล สพฐ. กลุ่มจังหวัด จังหวดั 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพท. สภาพแวดล้อม สพท. 
ผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ

ของพื้นที่ส่วนได้เสยี 
  

แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารา่งในข้อ 1 เพื่อกําหนดจุดเน้น 
และเป้าหมายของ สพท. ประจําป ี

 

เผยแพร ่และสื่อสารสู่การปฏิบตั ิ
 

นําเสนอร่างจดุเน้นและเป้าหมาย               
การพัฒนาประจาํปีต่อทีมบริหารองค์กร 
   

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 

วิเคราะหโ์ครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. 
 

รวบรวมแผนงานโครงการ เพื่อจัดทําร่างแผนปฏิบตัิการประจําปี 
 

แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการให้สอดคล้อง 
กับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาองค์กร 

สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจดัทําแผน 
 

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างป ี
 

ไม่เห็นชอบ 
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๓. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ . 
3.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบับที่ ๑๒  
3.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  
3.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
3.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
3.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 

สภาพแวดล้อม สพท. ทบทวนและยืนยันกลยุทธ์ สพท.  
ผลการ ดําเนินงานของปีที่ผ่านมา ความต้องการ ของผู้              
มีส่วนได้เสีย 

5 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาร่างในข้อ ๑ เพ่ือกําหนด
จุดเน้นและเป้าหมายของ สพท. ประจําปี 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 นําเสนอร่างจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา ประจําปี              
ต่อทีมบริหารองค์กร 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

4 แจ้งกลุ่ม/หน่วย ดําเนินการจัดทําแผนงาน | โครงการให้
สอดคล้องกับจุดเน้นและ เป้าหมายการพัฒนาองค์กร 
 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 รวบรวมแผนงานโครงการ เพ่ือจัดทําร่าง แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

6 นําเสนอ กศจ. เพ่ือเห็นชอบ (การมีการ เสนอแนะแก้ไข 
กลับไปข้อ ๕) 
 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

7 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี 7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

8 เผยแพร่ และสื่อสารสู่การปฏิบัติ 
 

2 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

9 สนับสนุน ช่วยเหลือ สถานศึกษาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 

 

10 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะทํางาน 
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๔. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.๑ ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๑.๒ ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่ม 

จังหวัด ประจําปี 
๑.๓ จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๑.๔ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติ  
๑.๕ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

๒. Flow Chart งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/ 
ภาคในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปี 

 

จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
 

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษาประจําปีของจังหวัด/                
กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติ 

 

 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
ผลการดําเนินงาน 
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3. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
3.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
3.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบับที่ ๑๒  
3.๔ นโยบายรัฐบาล เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  
3.๕ นโยบายของซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา  
3.๖ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
3.๗ แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
3.๘ แผนพัฒนาจังหวัด  
3.๙ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
3.๑๐ รายงานการศึกษา การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
3.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

2 วัน 
กลุม่นโยบายและแผน   

2   ร่วมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการศึกษา จังหวัด/กลุ่มจั งหวัด 
ประจําปี 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 จัดทําโครงการ/กิจกรรมการเพ่ือบรรจุใน แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 

7 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 

4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการศึกษา ประจําปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด สู่การ ปฏิบัติ 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน   

5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การดําเนินงาน 
 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน   
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๕. งานจัดตั้ง รวม เลิก เปิดห้องเรียนพิเศษ และโอนสถานศึกษา 
๕.๑ การจัดตั้ง สถานศึกษา  

     ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.๑ บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติ 
๑.๒ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ของ

ประชากรวัยเรียน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด 
๑.๓ จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็น  
๑.๕ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
๑.๖ ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา  
๑.๗ แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
๑๘ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานจัดตั้ง สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง/บันทึกเสนอ/ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้านโอกาสทางการศึกษา 
 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอ กศจ. เพื่อเห็นชอบ 
 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 

เห็นชอบ 

ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา 

แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความพร้อมฯ 
 

ไม่เห็นชอบ 

จัดทําแผนจัดตั้งสถานศึกษา 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)  

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

  
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 รับเรื่อง/บันทึกเสนอ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ ต้องการด้าน
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา ของประชากรวัยเรียน 
ภายในเขตพ้ืนที่ 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 จัดทําแผนจัดตั้ง สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอ 
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด 

15 วัน กลุ่มนโยบายและแผน
และคณะกรรมการ  

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประชุมรับฟัง ความคิดเห็น
เพ่ือประเมินความพร้อมฯ 

3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

5 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ศึกษาธิการ
จังหวัด 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

6 ดําเนินการจัดตั้งสถานศึกษา(ประกาศ)  1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
7 แจ้งโรงเรียน, สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  
8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ ดําเนินงาน 1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน

และคณะทํางาน 
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๕.2  การรวม เลิก สถานศึกษา 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ รวม สถานศึกษา 

 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ 

ระยะเวลา 
สถานศึกษา ที ่ สพท. 

1 จดัทําข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 1) กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ             
ในการรวมสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทาง
และระเบียบกระทรวงฯ 
2) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.                
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและประกาศ 
ให้ทราบโดยทั่วไป 

มิถุนายน 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา โดยมี
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ร่วมกันดําเนินการ 

2 จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 
1) ตรวจสอบข้อมูล บริบทในการจัดการศึกษา 
School Mapping  ในเขตพ้ืนที่ในแต่ละปี 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนรวม
สถานศึกษาของ สพท. 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

3 รับฟังความคิดเห็น และจัดทํารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งใน
การรับฟังความคิดเห็นจะมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
2) คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน 
3)อปท. / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน 
4) ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
5) ผู้นําทางการศึกษา ผู้นําศาสนา 

3  
 
 
 
        สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น    
        และให้ข้อเสนอแนะ 
 

สิงหาคม 

4 เสนอแผนการรวมต่อคณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 สพท. ดําเนินการ ดังนี้ 
1) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ต่อ กศจ. 
2) กรณีมติที่ประชุม กศจ. เห็นชอบให้รวม
สถานศึกษา ให้ ผอ.สพท.ประกาศรวม
สถานศึกษา 
3) แจ้งมติที่ประชุมให้สถานศึกษาดําเนินการรวม
สถานศึกษา และให้ สพท.ติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4) รายงาน สพฐ. 

กันยายน 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 

5 เสนอแผนการรวมต่อ สพท.  
 (ตามแบบ ร.1-ร.3) 

 

6 กรณี กศจ. เห็นชอบ ให้ดําเนินการรวม
สถานศึกษา 
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2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานดําเนินการ เลิก สถานศึกษา 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 

๓. แบบฟอร์มท่ีใช้และตัวอย่าง 
๓.๑ กรณีเลิกสถานศึกษา 

- แบบ ล.๑ แบบคําขอเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบ ล.๒ แบบกรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา  
- แบบ ล.๓ แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  
- แบบ ล.๔ บัตรแสดงความคิดเห็น  

๓.๒ กรณีรวมสถานศึกษา 
- แบบ ร.1 แบบข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- แบบ ร.๒ แบบสรุปรับฟังความคิดเห็นการรวมสถานศึกษา  
- แบบ ร.๓ แบบแผนการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ ระยะเวลา 

สถานศึกษา สพท.  
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของ ร.ร. สพท.ร่วมกับสถานศึกษาจัดทําแผน 

เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษา 
กรกฎาคม 

  
2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

     
 
        สพท.ร่วมรับฟังความคิดเห็น และให้ 
        ข้อเสนอแนะ 

สิงหาคม 
 

3 จัดรับฟังความคิดเห็น จัดรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน 

ตุลาคม 
 

4 รายงานผลสรุปการดําเนินงานต่อ 
สพท. (ตามแบบ ล.9 - ล.๔) 

สพท.ดําเนินการดังนี้  
๑) ตรวจสอบข้อมูล 
๒) เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 

ธันวาคม 
 

5 กรณี กศจ.เห็นชอบ สถานศึกษาต้อง
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑) แจ้งผู้ปกครองล่วงหน้า ๑ ปี 
๒) เตรียมส่งมอบเอกสาร 
๓) จัดเตรียมส่งมอบทรัพย์สิน 

๓) แจ้งมติท่ีประชุมภายใน ๑๕ วัน 
๔) ประกาศเลิกสถานศึกษา 
๕) ตรวจสอบทรัพย์สิน  
6) โอนเอกสารทรัพย์สิน 
๗) ประสานงานทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
8) รายงาน สพฐ. 
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๕.๓ การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 

- แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ภาระงานที่ต้องดําเนินการ 

หมายเหตุ 
สถานศึกษา ที ่ สพท. 

1 สถานศึกษาเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 สพท.ดําเนินการ ดังนี้ 
สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและ
ดําเนินการประเมินเพ่ือตรวจสอบข้อมูลของ
สถานศึกษา (ภายในเดือน ก.ค. ของปี
การศึกษาก่อนหน้าที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ) 

 

2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 เสนอเรื่องไปยัง สพท.(ภายในเดือน 
พ.ค. ของปีการศึกษาที่ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ) 

2 สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
เปิดห้องเรียนพิเศษของ สพท. (ภายในเดือน 
ก.ย. ของ ปีการศึกษาก่อนหน้าที่ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ 

4 
  

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และรับ
นักเรียนตามประกาศให้เปิดห้องเรียน
พิเศษ 3 กรณีมติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ ผอ.สพท.

ประกาศให้เปิดห้องเรียนพิเศษ 
4 แจ้งประกาศให้สถานศึกษาดําเนินการตาม

ประกาศ 
5  รายงาน สพฐ. 

57 



๕.๔ การโอนสถานศึกษา  
๑. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สพฐ.แจ้งให้ สพท.ทุกเขต รายงาน

ข้อมูลการขอรับโอนการจัด
การศึกษาของ อปท. 

ประมาณเดือน
กรกฎาคม- 
สิงหาคม 

สพฐ. 
 

 

2 หนังสือจาก สพท. แจ้ง ร.ร.ใน
สังกัด/อปท.ที่มีความประสงค์ขอรับ
โอนฯเยื่นคําขอต่อส่วนราชการ 
(สพฐ.)ก่อน พฤศจิกายน วันเริ่มต้น
ปีการศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า หนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน ซึ่งวันสุดท้ายของ 
การยื่นคําขอรับโอนฯ ตรงกับวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน 

ยื่นคําขอโอนฯ
ภายในวันที่                 
๑๖ พฤศจิกายน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

“วันเริ่มต้น ปี
การศึกษา คือ            
๑๖ พฤษภาคม 
 

3 สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความพร้อมและ
คณะกรรมการดําเนินการหาความ
สมัครใจ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับการขอรับ โอน 

*ภายในวันที่                     
๑๖ ธันวาคม 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
การขอรับโอน 
 

4 1) ดําเนินการหาความสมัครใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2) ประเมินความพร้อมของ อปท. 

*ภายในวันที่                     
๑๖ กุมภาพันธ์ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ประเมินความพร้อม
ภายใน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

5 หนังสือจาก สพท. ถึง สพฐ. 
รายงานการดําเนินงานถ่ายโอน 

ภายในกุมภาพันธ์ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ผ่านเตรียมถ่านโอน 

6 หนังสือจาก สพฐ. แจ้งอนุมัติให้ถ่าย
โอนไป อปท. 

    *ภายในวันที่  
     ๑5 พฤษภาคม 

สพฐ.      *ภายในวันที่  
     ๑5 พฤษภาคม 

7 สพท. แจ้ง ร.ร.และ อปท.
ดําเนินการการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา / บุคลากร 

    ถ่านโอน   
    สถานศึกษา 

     กลุ่มนโยบาย 
     และแผน 

    ถ่านโอน   
    สถานศึกษา 

 
๒. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ) 

- คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑.๑ สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในรอบปีที่ผ่านมา 
๑.๒ ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
๑.๓ จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา)  
๑.๔ จัดทําร่างแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๕ ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือกําหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑.๖ นําเสนอแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัด 
๑.๗ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
๑.๘ สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๙ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในปีที่ผ่านมา 

 

ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
 

นําเสนอแผนการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กของความ

เห็นชอบต่อ กพท. 
 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 เห็นชอบ 

สนับสนุน ช่วยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เผยแพร่ ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
 

จัดทําร่างแนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา 
 

ประชุมจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อกําหนดเป็นกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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๓. ระเบียบ/กฎมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง (ระบุ)  
๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ  

 
๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1  สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

รอบปีที่ผ่านมา 
5 วัน 

กลุ่มนโยบายและแผน   

2 ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายรัฐบาล
นโยบาย สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน    

3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กของ สพป. 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน   

4 จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาร่วมกับ
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ใน การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

5 จัดทําร่างแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 วัน กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

6 นําเสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

7 จัดทําเอกสารแผนฯและเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

1 วัน กลุ่มนโยบายและแผน  

8 สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทําแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 

 

9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดปี กลุ่มนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการฯ 
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    1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท (งบบุคลากร  งบ
ดําเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
 3. ประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
 4. นําเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพท.พิจารณา ใช้ประกอบการดําเนินการ 
 5. กรณไีม่เห็นชอบเอกสารรายงาน  ให้คณะกรรมการนําไปวิเคราะห์อีกครั้ง แล้วนําเสนอ ผอ.สพท. 
 6. จัดทํารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 7. เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบในการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 8. รายงานคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดฯ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๒. Flow Chart งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานวิเคราะห์งบประมาณ 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุก
ประเภท 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

รายงาน กศจ./สพฐ. 
 

ผู้อํานวยการพิจารณา 
 

เห็นชอบ 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ / เผยแพร่ 
 

ไม่เห็นชอบ 

ประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  
๓. ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. 

ไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
  
๔. ปฏิทินปฏิบัติงาน 

 
๕. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

๑. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๒. ระเบียบวาระการประชุม  
๓. รายงานการประชุม  
๔. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอน จํานวนวัน 
1 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 7 
3 ประชุมดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุก

ประเภท แล้วแต่กรณี 
1-3 

4 นําเสนอข้อมูลต่อ ผอ.สพท.พิจารณา 1 
5 ๕ กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้นําไปกลั่นกรองใหม่ 5-7 
6 จัดทํารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 15 
7 เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ 
8 รายงาน กศจ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
1 

63 



๒. งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับและแนวทางการจัดตั้งและของบประมาณท่ีกลุ่มกําหนด  
๒. สํารวจความต้องการขาดแคลนไปยังโรงเรียนในสังกัด (ความต้องการและขาดแคลนงบประมาณ 

ด้านงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดําเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา)  

๓. รวบรวมข้อมูลที่โรงเรียนเสนอนํามาจัดหมวดหมู่ (ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
อาคารอเนกประสงค์ ห้องน้ํา ห้องส้วม บ้านพักครู  สนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน                
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน)  

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา ครุภัณฑ์ก่อนประถม/ประถม/มัธยม 
กลั่นกรอง ตรวจสอบ และจัดทํา ข้อมูลความขาดแคลนเทียบเกณฑ์ความขาดแคลนตามที่ สพฐ. กําหนด  

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ตามที่ สพฐ. กําหนด)  
6. จัดประชุมพิจารณา และเรียงลําดับตามความจําเป็นขาดแคลน  
๗. สรุปผลการประชุมตามความเห็นของคณะกรรมการต่อ ผอ.สพท.  
๘. รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อ สพฐ 
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๒. Flow Chart งานการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

สํารวจความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 

สถานศึกษาจัดทําคําของบประมาณ เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

รายงานผลการจัดตั้งงบประมาณไปยัง สพฐ. 
 

คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง 
งบประมาณและเรียงลําดับความจําเป็น 

ขาดแคลน 
  

เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดหมวดหมู่ เพื่อจัดทํา 
- การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
-ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ประปา (งบดําเนินงาน) ครุภัณฑ์ 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนา /มาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน  
๒. กรอบวงเงินงบประมาณ  
๓. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําปี  
๔. เอกสารการจัดทํางบประมาณของของ สพฐ / สํานักงบประมาณ 
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๓. งานการจัดสรรงบประมาณ 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. เตรียมข้อมูลประกอบการจัดสรร 
- ภายในเขตพ้ืนที่ - ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. 
- ข้อมูลโรงเรียนที่ขอ  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒.๑ ชุดจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล /รวบรวมข้อมูลทั้งหมด) 
๒.๒ ชุดพิจารณาจัดสรร (องค์ประกอบตามที่ สพฐ.กําหนด)  

๓. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน  
๔. เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือ  
๕. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการรองรับ  
๖. รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 
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๒. Flow Chart งานการจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแจ้งกรอบวงเงิน 
  

แจ้งโรงเรียนส่งคําขอ 
 

รายงานผลการจัดสรร 
 

ประชุมพิจารณา 
ตามกรอบวงเงิน 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ชุดจัดเตรียมข้อมูล 

 

วิเคราะห์คําขอ รวบรวมข้อมูล 
 

เสนอผู้บริหารลงนาม 
 

แจ้งจัดสรรโรงเรียนและกลุ่มการเงินฯ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ภายในเขตพ้ืนที่ 

- 10 มิ.ย. 

มี 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนา/มาตรฐาน กศ.ขั้นพื้นฐาน  
๒. กรอบวงเงนิงบประมาณ  
๓. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําปี  
๔. เอกสารการจัดทํางบประมาณของของ สพฐ / สํานักงบประมาณ 
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๔. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๑. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๑. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
และรายงานจากสถานศึกษา  

๒. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน 
เป็นเงินเหลือจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําปี 
เพ่ือกําหนดแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

๔. จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ กศจ.เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
๕. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติ  
6. แจ้งกลุ่มหรือสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป  
๗. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๘. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
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๒. Flow Chart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณ 

  

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

เสนอผู้ว่าราชการ 
พิจารณา 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกําหนดแนวทางและ 
วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 

 

จัดทํารายละเอียดเพ่ือเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ 
 

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ไมเ่ห็นชอบ 
เสนอ กศจ.พิจารณา 

 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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๓. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
๓. คําสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ 
๔. มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง  

๔. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
- บันทึกข้อความ  
- แบบ ง. ๒๔๑  
- แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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๑. งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. รับนโยบายการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ  
๒. วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ  
๓. แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ  
๔. ประสานแผนการติดตาม กํากับ นิเทศ และตรวจราชการ  
๕. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ  
6. จัดทํารายงาน / นําเสนอการตรวจราชการ 
 

๒. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
๔. ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘  
๕. นโยบายการตรวจราชการ  
๖. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 
 

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
 
๔. แบบฟอร์มท่ีใช้/ตัวอย่าง 
- แบบตรวจราชการ กรณีปกติ/ แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจําปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
รับนโยบายการตรวจราชการประจําปีงบประมาณ มกราคม,พฤษภาคม 
วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ กุมภาพันธ์ , มิถุนายน 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม มีนาคม , กรกฎาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบตรวจราชการ มีนาคม , กรกฎาคม 
จัดทํารายงาน / นําเสนอการตรวจราชการ มีนาคม สิงหาคม 

5. งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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๕. Flow Chart งานติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการตรวจราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 

  

วิเคราะห์แบบตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ / 
จัดทํารายงานผล 

 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามแบบตรวจราชการ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามประเด็นการตรวจราชการ 
 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตาม 
 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 
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๒. การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. รับนโยบายการติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.  
๒. ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามประเมินผลนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ.  
๓. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน  
๔. แจ้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.  
๕. ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจตามแผนการติดตาม  
6. ประสาน กํากับ ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ.  
๗. ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของข้อมูลตามแบบติดตาม  
๘. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ.  
9. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ.  
๑๐.ปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะติดตามจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ 

สพฐ.  
 
๒. ระเบียบกฎหมายเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๒. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
๔. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา 

 
 ๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

 
๔. แบบฟอร์มที่ใช้/ตัวอย่าง 

- แบบติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. ประจําปีงบประมาณ 
  

รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 
รับนโยบายการติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. มีนาคม 
ศึกษา วิเคราะห์การติดตามตามนโยบายและกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน เมษายน 
แจ้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. เมษายน 
ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจตามแผนการติดตาม เมษายน-พฤษภาคม 
ประสาน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ. พฤษภาคม 
ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ ของแบบติดตาม พฤษภาคม 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน 
รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. มิถุนายน-กรกฎาคม 
สรุปผลการดําเนินงาน / จัดทํารายงาน มิถุนายน-กรกฎาคม 
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๕. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart)การติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตาม นโยบาย
และกลยุทธ์ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบายการติดตามนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

  

ศึกษา วิเคราะห์การติดตามประเมินผลนโยบาย 
และกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ / 
จัดทํารายงานผล 

 

ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ 
  

แจ้งผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกลยุทธ์ สพฐ./จัดทําปฏิทิน 
 

จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 
 

ประสานแบบเป็น
ทางการ/ไม่เป็นทางการ 

 

ประชุมชี้แจง และทําความเข้าใจตามแผนการติดตาม 
 

กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน และเก็บรวบรวมข้อมูล       
ตามกลยุทธ์ สพฐ. 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการติดตามจาก สพฐ. 
 

รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. 
 

76 



๓. งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑. ศึกษาสภาพการดําเนินงาน โดยการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามนโยบายกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของเขตพ้ืนที่  

๒. การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรม ในการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๓. การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 

๓.๑ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายในภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓.๓ ระบุปัญหาและความต้องการ  
๓.๔ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ 
๓.๕ กําหนดกลยุทธ์ วิธีการทํางาน  

๔. การดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
๔.๑ เชื่อมโยงการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน)  
๔.๒ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
๔.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล)  
๔.๔ กําหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตามประเมินผลและรายงาน 
๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่  
๖. การเผยแพร่ผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ 
 

๒. ระเบียบ/กฎหมาย/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
๒. แผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

              ขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (นาที/ชั่วโมง/วัน/เดือน) หรือปฏิทินการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที ่

รายละเอียด เวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาสภาพผลการดําเนินงาน ด้านการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

2 การแสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการ
ติดตามประเมินผลและรายงาน 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

3 การวางแผนระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ๓.๑ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ 
  ๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทั้งภายใน 
        และภายนอกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓.๓ ระบุปัญหาและความต้องการ 
  ๓.๔ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหา 
        และตอบสนองความต้องการ 
  ๓.๕ กําหนดกลยุทธ์ วิธีการดําเนินงาน 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
  ๔.๑ เชื่อมโยงการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ 
        (ข้อมูลสารสนเทศ, บุคคล, แผนงาน) 
  ๔.๒ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายตามบทบาทหน้าที่ 
        ความรับผิดชอบ 
  ๔.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (คลังข้อมูล) 
   ๔.๔ กําหนดระยะเวลาและแผนงานการติดตาม 
        ประเมินผลและรายงาน 
  ๔.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล 

๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ ๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
6 การเผยแพร่ผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ ๑ เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
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๔. วงจรการปฏิบัติงาน (Flow Chart) งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพผลการดําเนินงาน ด้านการติดตาม
และ ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

 

แสวงหาแนวทาง วิธีการ กระบวนการ และนวัตกรรมในการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
 

 

วางแผนระบบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

 
  

 
ให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง 
 

 

ดําเนินงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของเขตพ้ืนที่ 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา  
๑. นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ 

               ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  
๒. นายชอบ  สมภาค 

               รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 
ผู้จัดทํา 

๑. นางนารีรัตน์  แก้วศรี ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
๒. นางณิชาภา  เรืองฤทธิ์ราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
๓. นางสาวสุจารี  โพธิ์ศรีทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
๔. นายธนวัฒน์   รัตนวงษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
๕. นางอรอุมา  ฤาชา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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